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SŁOWACKI RAJ I MAGURA SPISKA 2021 

Niepołomickie Stowarzyszenie Sport Art oraz Klub Podróżnika Turbacz zaprasza uczniów 

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

rejony SŁOWACJI – Słowacki Raj i Magurę Spiską.  

TERMIN WYCIECZKI: Wycieczka odbędzie się w dniach od 9 – 11 sierpnia 2021 roku. Wyjazd 

nastąpi spod budynku szkoły podstawowej na osiedlu Kaptarz 40 w Niepołomicach o godzinie 6.00 

(poniedziałek), natomiast powrót planowany jest na godzinę 21.30 (godzina orientacyjna - środa) 

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 

maksymalnie 6 – 8 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 i Sekcji Jaskiniowej.  

ZAKWATEROWANIE: Miejscem zakwaterowania będzie pensjonat 

U Bacy w miejscowości Jurgów. Adres: Pensjonat U Bacy Jurgów 264, 

tel. 661 507 709. 

CENA WYCIECZKI: Cena wycieczki wynosi 450 złotych (zaliczka 

100 zł). W ramach kosztów: dwa noclegi, dwa razy śniadanie i dwie 

obiadokolacje, prowiant dodatkowy (na trasy i na ostatni dzień), 

przejazd busem na trasie (około 400 kilometrów), koszty wstępów, 

parkingów, płyty pamiątkowe, fachową obsługę i opiekę przewodnicką 

(kadra wyprawy). Uczestnicy powinni posiadać jedzenie na pierwsze 

godziny wyprawy oraz  pewną kwotę przeznaczoną na drobne wydatki.  

OPIEKA: Opiekunem wyprawy będzie  Paweł Góralczyk.   

TRANSPORT: Przejazd na wyprawę oraz dojazd na szlaki turystyczne 

odbywać się będzie w oparciu o transport szkolnym busem kierowanym 

przez opiekuna wyprawy.  

HARMONOGRAM WYCIECZKI (wersja skrócona): 

9.08.21 – Przejazd do Hrabusic. Przejście przełomem Hornadu i Klastorską Rokliną na Klastorisko. 

Zejście do wąwozu Kysel. Via Ferrata w wąwozie Kysel (lonże i uprzęże w wyposażeniu). Zejście przez 

Maly Kysel do Hrabusic. Przejazd do Jurgowa. Obiadokolacja. Nocleg. 

10.08.21 – przejazd do Dedinky. Wyprawa do Zajmarskiej Rokliny. Wizyta nad jeziorem Placmanska 

Masa. Przejazd przełęcz Besnik. Wejście na Ondrejsko – najwyższy szczyt Słowackiego Raju. Powrót do 

Jurgowa. Obiadokolacja. Nocleg. 

11.08.21 – przejazd dna Strednicę w Zdiarze – szlak na Repisko – najwyższy szczyt Magury Spiskiej. 

Powrót do Polski. Wizyta w Nowym Targu. Powrót do domu – posiłek po drodze.  

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”. UWAGA!!!! KONIECZNY PASZPORT!!!!! 

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

(termin podany mailem). 

ZAPRASZAMY NA WYPRAWY KP TURBACZ 

9 – 11 SIERPNIA 2021 ROKU 
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Kwatera na os. Gazdy 15 


