MAMA, TATA I JA Z MIKOŁAJEM
W KARKONOSZACH
w dniach 01- 03 grudnia 2017r.
Celem naszego spotkania jest:
 integracja rodzin biorących udział w ogólnopolskim konkursie PTTK
Turystyczna Rodzinka,
 promocja turystyki rodzinnej, w tym wielopokoleniowej,
 odkrycie uroków zimowej turystyki w Karkonoszach – wędrówka
z Mikołajem
Organizatorzy:
 biuro Konkursu Turystyczna Rodzinka przy Zarządzie Głównym PTTK
 Schronisko PTTK „Samotnia” im. Waldemara Siemaszki w Karpaczu
Uczestnicy:
 Rodziny biorące udział w Ogólnopolskim Konkursie Turystyczna Rodzinka
w 2017 r.
Zakwaterowanie :
 Schronisko PTTK „Samotnia” w Karkonoszach www.samotnia.com
(noclegi z pościelą)
Warunki uczestnictwa:
 Rodziny przyjeżdżają na własny koszt i ubezpieczają się we własnym
zakresie (członkowie PTTK z opłaconą składką za 2017 r. w ramach
składki posiadają już ubezpieczenie NW).
 Zgłoszenia rodziny dokonują na karcie zgłoszenia (dostępna na stronie
www.rodzina.pttk.pl), którą przesyłają na adres: poczta @rodzina.pttk.pl
do 15 listopada 2017roku. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 Wpłacenie wpisowego w wysokości 170 zł od 1 osoby (dorosłej) 150 zł
(dzieci 11-14 lat) i 120 zł od dziecka (5-10 lat), 60 zł (dzieci do 5 lat,
śpiące z rodzicami, za wyżywienie) na konto Schroniska PTTK
„Samotnia” BZWBK Nr 22 1090 1926 0000 0001 0150 9268 z dopiskiem
„Turystyczna Rodzinka” do dnia 15 listopada 2017r.
 Istnieje możliwość zrobienia przedpłaty w wysokości 40% wartości,
a pozostałą część opłaty uregulować na miejscu gotówką.
 Dzieci do 5 roku (bez wyżywienia, które śpią wspólnie z rodzicami)bezpłatnie.

PROGRAM SPOTKANIA
1 dzień (01 grudnia 2017 roku)
 przyjazd do Karpacza (we własnym zakresie). Samochód możemy zostawić na
Camp 66 (Ścięgny, Widokowa 9) i dalej komunikacją publiczną.
 Dotarcie do Schroniska we własnym zakresie, w godzinach 13-16.
 Prosimy, aby każdy członek rodziny (od najmłodszego do najstarszego
posiadał czapkę Mikołaja. Chcielibyśmy już w wędrówce od Świątyni Wang
zaakcentować naszą obecność w Karkonoszach i w ten sposób propagować
rodzinne wędrowanie.
17.00 obiadokolacja – schronisko PTTK Samotnia.
Wieczorem: spotkanie integracyjne rodzin przy
dekorowaniu świątecznych pierniczków (rodziny
zabierają ze sobą różności do ich dekorowania,
pierniczki upieką wolontariuszki),
2 dzień ( 02 grudnia 2017 roku)
8-9.00 śniadanie – schronisko PTTK Samotnia.
9.30 - 16.00 – wędrówka z Mikołajem
 jak będą sprzyjające warunki pogodowe wybierzemy się na spacer w góry,
wybudujemy igloo, będą też gry i zabawy na śniegu.
17.00 obiadokolacja w schronisku PTTK Samotnia.
18-20.00 wykonywanie ozdób świątecznych(animacje).
Wieczorem: spotkanie z Mikołajem
3 dzień ( 03 grudnia 2017 roku)
8-9.00 śniadanie w schronisku PTTK ‘Samotnia”, wykwaterowanie.
Przejście wspólne do Karpacza. Przejazd do Camp.66
ok.12.00 – dotarcie do Camp.66 (Karpacz – Ścięgny ul. Widok 9) - animacje dla
dzieci
13.30 – posiłek, podsumowanie spotkania.
W ramach wpisowego:
2 noclegi w schronisku PTTK „Samotnia”(z pościelą), 2 śniadania,
2 obiadokolacje, 1 gorący posiłek (Camp66), przewodnik, animacje.
Do zobaczenia 

