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do wszyscy
Witajcie.
W odpowiedzi na przedwyborcze postulaty Zarząd przymierza się do organizacji
pierwszego w historii Stowarzyszenia spotkania integracyjnego
podsumowującego sezon międzynarodowego przewodnictwa górskiego dla
naszych członków i osób towarzyszących. Efekt finalny - oprócz Waszej chęci będzie uzależniony od aktualnej sytuacji na froncie walki z plandemią. Dlatego
też prosimy na obecnym etapie o wstępną deklarację udziału wyrażoną
mejlem zwrotnym z odpowiedzią "jestem zainteresowany (a)".
Osoby, które się zgłoszą będą niebawem informowane o dalszym ciągu.
W następnych latach oferowane będą inne lokalizacje.
Przy okazji można będzie zaliczyć brakujące zajęcia z unifikacji.
Oto wstępna logistyka:
Miejsce spotkania: Karkonosze, schronisko Strzecha Akademicka (1258 m.n.p.m).
Koszt uczestnictwa: 150 zł/os, w cenie 2 noclegi i jedna wspólna obiadokolacja.
W programie: szkolenie unifikacyjne, wycieczka na Śnieżkę (1602), spacer do schronisko Samotnia w
kotle Małego Stawu (lub Lucni Bouda, w zależności od sytuacji covid).
Dojazd: własny do Karpacza (parkingi przy dolnej stacji kolei linowej na Kopę lub przy Świątyni
Wang), następnie kilka pieszych szlaków do wyboru lub wjazd wyciągiem na Kopę 1378 i stamtąd
do Strzechy Akademickiej.
Schronisko Strzecha Akademicka to jedno z najstarszych schronisk w Karkonoszach, położone na
obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego przy popularnym szlaku z Karpacza na Śnieżkę. Baza
narciarska i doskonały punkt wypadowy na górskie wycieczki.
Schroniska w pobliżu: Samotnia, Dom Śląski i Lucni Bouda.
Atrakcje w okolicy: Muzeum Sportu i Turystyki oraz Świątynia Wang w Karpaczu, kotły Małego i
Wielkiego Stawu, Kocioł Łomniczki, szlak do skał Słonecznik i Pielgrzymy, szczyt Śnieżki, trasy
skiturowe i wiele innych.
Jest możliwość udziału osób towarzyszących oraz koleżanek i kolegów IML z państw sąsiednich.
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