
Rajd Turystyczny „Gorce 2018” 
 

 
 

Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych pragnie zaprosić 
wszystkich kuratorów sądowych na Rajd Turystyczny „Gorce 2018”,  
który odbędzie się w terminie 17.05-20.05.2018r. Rajd jest dostępny 
dla wszystkich osób miłujących góry i pragnących bliższego kontaktu z nimi 
poprzez pieszą wędrówkę.  

Organizator zapewnia noclegi w Schronisku PTTT na Turbaczu 
w pokojach 2, 3, 4 i 5-cio osobowych oraz wyżywienie. 

 

 

 



ROGRAM RAJDU 
 
17 maja 2018r.  
Indywidualne dojście uczestników do miejsca zakwaterowania w Schronisku 
PTTT na Turbaczu w godzinach popołudniowych (proponowana trasa z 
Nowego Targu – Kowańca szlakiem zielonym- trasa widokowa ok. 2:30h lub 
szlakiem żółtym na miejscu bezpłatny parking przy wyciągu narciarskim, 
ewentualnie 
z Koninek czas przejścia również ok. 2:30h). 
Na miejscu dla uczestników rajdu ciepły posiłek. 
W tym dniu nie przewidujemy żadnych wspólnych wyjść, z uwagi na różne 
godziny dojazdu poszczególnych uczestników. Wieczorem dla chętnych 
spotkanie w Sali Kominkowej.  
 
18 maja 2018r.  
Śniadanie w formie szwedzkiego stołu 8:00-9:00. 
Trasa: Schronisko PTTT na Turbaczu (1283 m.n.p.m.)  - Przełęcz Borek (1009 
m.n.p.m.) – Kudłoń (1274 m.n.p.m.) – Schronisko PTTT na Turbaczu (czas 
przejścia ok. 6h) 
Ciepły posiłek ok. godz. 17:00. 
Spotkanie z przewodnikiem w Sali Kominkowej. 
Impreza przy ognisku 19:00 
 
19 maja 2018r. 
Śniadanie w formie szwedzkiego stołu 8:00-9:00. 
Trasa: Schronisko PTTT na Turbaczu (1283 m.n.p.m.) - Bukowina (1039 
m.n.p.m.) – Obidowa- Schronisko PTTK na Starych Wierchach (968 m.n.p.m.) 
w schronisku przewidziany jest obiad – Obidowiec (1106 m.n.p.m.) – Turbacz 
(1315 m.n.p.m.)  Schronisko PTTT na Turbaczu (czas przejścia ok. 6:30h 
 do Schroniska na Starych Wierchach ok. 4h, powrót do Schroniska na Turbaczu 
ok. 2:30h) 
Impreza przy ognisku 19:00 
 
20 maja 2018r. 
Śniadanie w formie szwedzkiego stołu 9:00-10:00. 
Po śniadaniu pożegnanie uczestników rajdu. 
Uczestnicy wracają indywidualnie do miejsc parkingowych.  
 
Zarówno w czwartek jak i w niedzielę każdy z uczestników może wybrać się 
indywidualnie na wędrówki po Gorcach- szczególnie polecamy Przełęcz Długą, 
Jaworzynę Kamienicką, Kiczorę. 
 
 



 
 
 

 
 

Koszt Rajdu to 330 zł od osoby. Cena obejmuje noclegi w schronisku, 
wyżywienie w postaci śniadań, dwóch ciepłych posiłków, dwudaniowego 
obiadu oraz dwóch kolacji przy ognisku (kiełbasa, ziemniaki z ogniska), 
ubezpieczenie oraz usługę przewodnicką.  

Podany koszt nie uwzględnia zakupu dodatkowej żywności i napojów. 

Wszystkich zainteresowanych proszę o zgłaszanie chęci uczestnictwa w rajdzie 
do dnia 07.04.2018 roku, na adres dariuszpalmirski@gmail.com W zgłoszeniu 
proszę o podanie danych adresowych oraz PESEL, które będą potrzebne 
do zawarcia umowy ubezpieczenia. 

W związku z koniecznością wpłacenia zaliczki prosimy, aby każdy 
z zainteresowanych dokonał wpłaty kwoty 330,00 (trzysta trzydzieści 00/100) 
złotych na konto Krakowskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych 
o numerze: 

BZ WBK 19 1090 2011 0000 0001 3095 7811 

Bardzo prosimy, aby wpłat dokonać do dnia 07.04.2018 roku. 



Każdy uczestnik powinien dokonać wpłaty indywidualnie, a w tytule wpłaty 
wpisać imię i nazwisko oraz dopisek „opłata za rajd”. 

Informujemy, że wskazana kwota, to pełna opłata za uczestnictwo w rajdzie 
oraz ubezpieczenie uczestników.  

Bliższych informacji na temat dojazdu, parkingu, pobytu w schronisku 
oraz rzeczy koniecznych do zabrania ze sobą udzielamy drogą mailową. 

Liczba miejsc ograniczona. 

Serdecznie zapraszamy 

Organizatorzy 


