XII Turystyczne Lato – BEZPIECZNE WAKACJE - 2007
Jest organizowane wspólnie przez Oddział PTTK Ziemi Jaworskiej, Zespół ds. Nieletnich i Patologii
Komendy Powiatowej Policji, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz klub Piast SML-W przy wsparciu
finansowym Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miejskiego w Jaworze.
Wakacyjne propozycje jednodniowych pieszych rajdów, adresowane są do wszystkich, którzy lubią z
plecakiem „pełnym przygód” wędrować szlakami turystycznymi i bezdroŜami Ziemi Jaworskiej.
Propozycja ta jest najtańszą formą aktywnej turystyki. Organizatorzy nie pobierają Ŝadnego wpisowego.
Uczestnicy pokrywają tylko (ewentualny) niewielki koszt transportu na miejsce startu i powrót do Jawora
oraz własnego wyŜywienia i ewentualnych wstępów do zwiedzanych obiektów.
Organizatorzy zapewniają przewodnika. Na kaŜdej imprezie przeprowadzane będą gry i zabawy
terenowe oraz konkursy wiedzy z nagrodami rzeczowymi. Przedstawiciel KPP będzie prowadził
pogadanki na temat zagroŜeń oraz udzielał praktycznych wskazówek, np. jak się zachować w przypadku
ataku psa, jak postępować aby nie zostać ofiarą przestępstwa itp.
KaŜdy niepełnoletni uczestnik powinien posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w rajdzie, wycieczce
lub uczestniczyć wraz z dorosłym opiekunem.
W przypadku niesprzyjającej pogody impreza moŜe być odwołana i przesunięta na inny uzgodniony
termin.
Zgłoszenia uczestników oraz informacje o wycieczce (najpóźniej 3 dni przed planowaną wycieczką)
przyjmuje i udziela Oddział PTTK Ziemi Jaworskiej w Jaworze ul. Legnicka 3 tel. 076/8702135
(dyŜury we wtorki od godz.16.00 do 18.00) lub w kolekturze LOTTO przy ul. Kościelnej w Jaworze
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 20.00. Ponadto informacji udziela Leszek Drabczyk tel.
661924124, e-mail: pttkjawor@o2.pl.
Uczestnik powinien posiadać ubiór dostosowany do turystki pieszej górskiej, a zwłaszcza powinien
być przygotowany na zmiany pogody. KaŜdy uczestnik ubezpiecza się we własnym zakresie (nie
dotyczy członków PTTK z opłaconą składką na 2007 r.).
Zapraszamy! Z nami masz moŜliwość spędzić wakacje i czas wolny (urlop) poznając atrakcyjne zakątki
naszej pięknej Ziemi Jaworskiej.
XII TURYSTYCZNE LATO „BEZPIECZNE WAKACJE” 2007
Data wycieczki, Trasa wycieczki / waŜniejsze atrakcje, dodatkowe informacje
1.07.2007 - Wycieczka rowerowa wspólnie z Muzeum Regionalnym – (KrzyŜe pokutne) – Jawor Słup – Męcinka – Piotrowice – Jawor.
5.07.2007 - Myślibórz CEEiK – Rataj (Małe Organy Myśliborskie) - Bazaltowa – Grota Pustelnika
– Paszowice. Dodatkowo - Konkurs Myślibórz i okolice oraz Bezpieczne wakacje. Konkurs
Złotoryja i okolice oraz bezpieczna droga.
12.07.2007 - Złotoryja - zwiedzanie miasta (kościół NMP, wejście na wieŜę widokową, muzeum
złota, sztolnia u podnóŜa Góry Mikołaja, płukanie złota)
19.07.2007 - Męcinka - Sztolnia Rudolf – Kalwaria – Góra Górzec (kapliczki) – Bogaczów (cisy).
Dodatkowo konkurs „Męcinka i okolice” oraz „bezpieczna jazda na rowerze”.
26.07.2007 - Bolków (Stare Miasto, zamek księcia Bolka I) – Świny (ruiny zamku rodu rycerskiego
Ścinków) – Swarna - Popielowa – Kwietniki. Ponadto konkurs „Bolków i okolice” oraz „znam
zasady bezpiecznej zabawy”.
23.08.2007 - Wycieczka – Wambierzyce - Radków – Szczeliniec Wielki lub Szklarska Poręba.
Dodatkowo konkurs „Znam Góry Stołowe”.
31.08.2007 - Wycieczka po Jaworze. Zakończenie akcji „Bezpieczne wakacje”, podsumowanie,
wręczenie nagród - Basen OSiR w Jaworze ul. Parkowa 8.

