KOŁO ZAKŁADOWE PTTK PRZY HUCIE ALUMINIUM KONIN

zaprasza na
XXVI Kwalifikowane Zgrupowanie Górskie Rodzin Hutniczych w Czarnogórze

Termin: 13.08 - 22.08.2021 r.
Koszt: 2000 zł /osobę
Zapraszamy na wędrówki górskie do najpiękniejszych gór byłej Jugosławii. Zaplanowane
trasy piesze wymagają podstawowych umiejętności poruszania się w terenie skalistym
i dobrej kondycji fizycznej (czas trwania przejść ok. 6–9 godz. marszu + dojazdy autokarem).
Alternatywnie zostaną przygotowane trasy krótsze.
Uczestnicy ponoszą koszt wstępu do Parku Narodowego Durmitor - ok. 50 EURO/osobę. Koszt raftingu
na rzece Tara - ok. 15 EUR/osobę. Ew. wyjazd i zwiedzanie Kotoru to ok. 10-15 EURO/osobę.
EURO będzie zbierane w autokarze.

Koszt imprezy obejmuje:
-

-

codzienny program wędrówek górskich,
elementy zwiedzania, np. w drodze do Czarnogóry przewidziany jest nocleg
(z 14 na 15.08.2021) w Belgradzie z krótkim zwiedzaniem miasta
7 noclegów w hotelu lub pensjonacie (pokoje dwu i trzy - osobowe z łazienkami),
wyżywienie (7 śniadań i 7 obiadokolacji),
przejazd autokarem turystycznym i koszt utrzymania 2 kierowców,
dojazdy do tras codziennych wędrówek górskich,
taksę klimatyczną,
opłaty drogowe, autostrady i parkingi,
koszty organizacyjne,
ubezpieczenie: NNW-15 000 zł, KL-10 000 euro; KR-podlimit 5 000 euro, bagaż-1 000 zł – AXA.

Zgłoszenia chętnych wraz z wpłatą I raty w wysokości 1000 zł/os. są przyjmowane
do 18.06.2021 r. na konto Koła: 98 1240 1415 1111 0010 9158 1085
- w pierwszej kolejności zgłoszenie SMS-sem na nr tel. kol. G. Nietopiel – 500 744 014,
a po akceptacji, wpłata I raty na konto Koła.

II rata w wysokości 1000 zł płatna do 10.07.2021r.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń – data dokonania wpłaty I raty.
Uczestnicy wyjazdu wyrażają zgodę na:
- przekazanie danych osobowych organizatorom w celu ubezpieczenia
- publikację zdjęć z własnym wizerunkiem zrobionych podczas wyjazdu

Informacji udzielają organizatorzy:
- Stanisław Gaudyn tel. 695 107 053, s_gaudyn@vp.pl
- Grażyna Nietopiel tel. 500 744 014 grazynanietopiel@interia.pl
- Andrzej Łącki tel. 604 633 448, alacki10@gmail.com

Zapraszamy
Zarząd Koła Zakładowego PTTK przy Hucie Aluminium Konin

