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Niepołomickie Stowarzyszenie Sport Art oraz Klub Podróżnika Turbacz zaprasza uczniów 

Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lady Sue Ryder w Niepołomicach na wyprawę w Polskie 

Karpaty. Głównym celem wyprawy będzie poznanie najpiękniejszych rejonów pasm 

Beskidów, Tatr i Pienin, zdobycie najwyższych szczytów, odwiedziny w schroniskach górskich, 

poznanie zabytków i kultury rejonu.  

ORGANIZATOR: Organizatorem wyjazdu jest Klub Podróżnika Turbacz przy Niepołomickim 

Stowarzyszeniu Sport Art.  

TERMIN WYCIECZKI: 
Wycieczka odbędzie się w 

dniach od 5 – 10 lipca 2021 

roku. Wyjazd nastąpi spod 

budynku szkoły podstawowej 

na osiedlu Kaptarz 40 w 

Niepołomicach o godzinie 

7.00 (poniedziałek), natomiast 

powrót planowany jest na 

godzinę 20.00 (godzina orientacyjna - sobota) również pod budynek szkoły.  

UCZESTNICY: Uczestnikami wyprawy mogą być w pierwszej kolejności uczniowie, 

członkowie Klubu Podróżnika Turbacz z klas IV – VIII. Młodsi uczniowie mogą być brani 

pod uwagę tylko po konsultacjach z rodzicami. UWAGA!!! Ilość miejsc ograniczona – na 

wyprawę może pojechać jedynie 12 uczestników. W przypadku większej ilości chętnych 

odbędzie się rekrutacja zgodna z Regulaminem KP Turbacz.  

Pierwszeństwo przy rekrutacji będą mieli uczniowie który należą do sekcji: Wysokogórskiej, 

Korony Gór Polski i Botanicznej.  

ZAKWATEROWANIE: Miejscem zakwaterowania będzie pensjonat Madejowy Dwór, 

Jurgów 325, tel. 609 245 036, 607 245 036. 

CENA WYCIECZKI: Cena wycieczki wynosi 850 złotych (zaliczka 200 zł). W ramach 

kosztów: uczestnicy mają zapewnione: cztery noclegi w pensjonacie Madejowy Dwór, pięć razy 

śniadanie i pięć obiadokolacji, prowiant dodatkowy (na trasy i na ostatni dzień), przejazd busem 

na trasie (około 800 kilometrów), koszty wstępów, opłaty parkingowe, płyty pamiątkowe, bilety 

wstępu na wieże widokowe, wystawy, do parków narodowych i krajobrazowych, fachową 

obsługę i opiekę przewodnicką (kadra wyprawy)  oraz drobne koszta.  

WYŻYWIENIE: Posiłki wliczone są w koszty wycieczki. Obejmują one obiadokolacje i 

śniadania, które będą spożywane w pensjonacie. W dzień spędzony pod namiotami odbędzie się 
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ognisko. Przewidziane są też przekąski na trasach wypraw. Uczestnicy powinni posiadać 

jedzenie na pierwsze godziny wyprawy oraz  pewną kwotę pieniędzy przeznaczoną na drobne 

wydatki.  

OPIEKA: Kadrę wyprawy stanowić będą: Paweł Góralczyk oraz Michał Dziedzic.  

TRANSPORT: Przejazd na wyprawę oraz dojazd na szlaki turystyczne odbywać się będzie w 

oparciu o transport szkolnym busem oraz samochodem kierowanymi przez opiekunów 

wyprawy.  W przypadku dzieci młodszych prosimy o zabranie fotelików samochodowych. 

HARMONOGRAM WYCIECZKI (wersja skrócona): 

05.07.21 – Przejazd do Nowego Targu. 

Zwierzanie miasta – wizyta na rynku (lody 

nowotarskie). Przejazd do rezerwatu Przełom 

Białki. Skalice nowotarskie – Obłazowa Skała, 

trening wspinaczki skałkowej z asekuracją. 

Wypoczynek nad wodą w Przełomie Białki. 

Przejazd do Jurkowa. Zakwaterowanie w 

pensjonacie Madejowy Dwór. 

06.07.21 – przejazd do Korbielowa (możliwa 

trasa przez Słowację). Szlak na Halę Miziową. 

Odpoczynek w schronisku. Wejście na szczyt 

góry Pilsko w Beskidzie Żywieckim (1557 m). Powrót przez Halę Cebulową (zajęcia 

przyrodnicze).. Zejście do Korbielowa. Powrót do Jurgowa.  

07.07.21 – przejazd do Krempach. Spacer przez Skałki Dursztyńskie na górę Żar w Pieninach 

Spiskich). Powrót prze Dursztyn. Zajęcia popołudniowe w Jurgowie.  

08.07.21 – przejazd na Palenicę Białczańską. Spacer doliną Roztoki pod Wielką Siklawę 

Pięcistawiańską. Zwiedzanie Doliny Pięciu Stawów Polskich. Wspinaczka na Szpiglasową 

Przełęcz (szlak częściowo ubezpieczany łańcuchami). Zdobycie Szpiglasowego Wierchu w 

głównej grani Tatr Wysokich (2172 m). Zejście Ceprostradą do Dolinki za Mnichem. Przejście 

nad Morskie Oko. Powrót prze doliną Rybiego Potoku.  

09.07.21 – wykwaterowanie z Jurgowa. Przejazd w Pieniny. Przejście z Krościenka przez 

Sokolą Perć na Czertezik i Czerteż w Pieninach Właściwych. Zejście na przełęcz Sosnów. 

Wejście na Sokolicę nad Przełomem Dunajca. Zejście do doliny Dunajca. Przejazd do doliny 

Kamienicy. Nocleg w namiotach na polu namiotowym Gorczańskiego Parku Narodowego na 

Trusiówce.  

10.07.21 – Spacer w dolinie Kamienicy (ścieżka edukacyjna). Przejazd do Słopnic. Wyprawa na 

szczyt Mogielicy w Beskidzie Wyspowym – szlak partyzancki przez Zapowiednicę i Przehybę. 

Powrót ścieżką historyczną przez obóz partyzancki. Powrót do domu (obiad na trasie).  

UWAGA! Układ atrakcji może ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe 

Rodziców prosimy o złożenie kompletnej dokumentacji zgodnie z zasadami naboru na 

Akcję „POWRÓT DO PRZYGODY”. 

Pozostałe szczegóły wyjazdu będą przekazywane na bieżąco. Odbędzie się też spotkanie 

organizacyjne (termin podany mailem). 
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