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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 Sudety. Głównym celem wyprawy 

będzie poznanie najpiękniejszych 

rejonów pasm Sudetów Wschodnich i 

Środkowych, 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 26 – 31 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 21.30 (godzina 

orientacyjna - sobota) również pod budynek szkoły.  

UCZESTNICY: Uczestnikami wyprawy mogą być w pierwszej kolejności uczniowie, 

członkowie Klubu Podróżnika Turbacz z klas III – 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: Korony Gór 

Polski, Minerałów i Botanicznej.  

ZAKWATEROWANIE: Miejscem zakwaterowania będzie pensjonat Sokolec w miejscowości 

Sokolec w Górach Sowich. Adres: Pensjonat Sokolec, Sokolec 35, 57-450 Ludwikowice 

Kłodzkie. Tel 503 581 728, 616 626 730, 74 87 16 103. 

CENA WYCIECZKI: Cena wycieczki wynosi 920 złotych (zaliczka 200 zł). W ramach 

kosztów: uczestnicy mają zapewnione: pięć noclegów w pensjonacie Sokolec, pięć razy 

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

na trasie (około 1200 kilometrów), koszty wstępów, opłaty autostradowe i parkingowe, płyty 

pamiątkowe, bilety wstępu na wieże widokowe, wystawy, do parków narodowych i 

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

PPOOWWRRÓÓTT  DDOO  PPRRZZYYGGOODDYY  

                                   WAKACJE 2021 

Kwatera na os. Gazdy 15 

26 – 31 LIPCA 2021 ROKU 



Ślęża 

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

śniadania, które będą spożywane w pensjonacie. 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): 

26.07.21 –. Przejazd na przełęcz Tąpadła w Masywie Ślęży. Wycieczka na szczyt Ślęży 

szlakiem niebieskim. Wieża widokowa. Wizyta w schronisku. Przyroda i historia Masywu 

Ślęży. Przejazd do Sokolca w górach Sowich. Zakwaterowanie w pensjonacie Sokolec. 

27.07.21 – spacer po Górach Sowich (Park Krajobrazowy). Wycieczka na Wielką Sowę z 

Sokolca. Wizyta w schronisku pod Wielką Sową. Wycieczka na Kozią Rówień. Powrót przez 

grzbiet Koziołków do Sokolca. 

28.07.21 – przejazd do Kletna, zwiedzanie Muzeum Ziemi (ekspozycja minerałów i kamieni 

szlachetnych). Przejazd do Kamienicy. Wyprawa niebieskim szlakiem do schroniska pod 

Śnieżnikiem. Wejście na szczyt Śnieżnika. Powrót szlakiem granicznym do Kamienicy.  

29.07.21 – przejazd w Góry Stołowe. Wejście z Karłowa na Szczeliniec Wielki. Zwiedzanie 

Radkowskich Skał w Parku Narodowym Gór Stołowych. Wizyta w Kudowie Zdroju. 

Zwiedzanie miasteczka. Powrót do Sokolca. 

30.07.21 – wyjazd do Rybnicy Leśnej. Wyprawa w Góry Kamienne. Szlak spod schroniska 

Andrzejówka na szczyt Waligóra. Przejście do ruin zamku Radosno. powrót do Andrzejówki. 

Przejazd do Jedliny Górnej w Górach Wałbrzyskich. Przejście na szczyt Borowej (wieża 

widokowa). Powrót do Jedliny. Przejazd do Sokolca. 

31.07.21 – wyjazd z Sokolca. Przejazd do Srebrnej Góry – wizyta pod twierdzą. Przejazd do 

Szklar – zwiedzanie nieczynnej kopalni chryzoprazu i opalu. Powrót do domu. 

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). 

 

ZAPRASZAMY NA WYPRAWY KP TURBACZ 


