OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
w TARNOWIE
33-100 Tarnów, ul. Południowa 10

tel. (0-14) 696-54-54, 696-54-55

XIV Jesienny Rajd Pieszy Pielęgniarek i Położnych
Beskid Sądecki 2021
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie serdecznie zaprasza
na pieszą wędrówkę w dniach 15 - 17 października 2021 r.
Wyjazd dnia 15 października 2021 (piątek) o godz. 17.00 z parkingu przy markecie Kaufland w
Tarnowie (obok siedziby OIPiP ul. Południowa 10, zbiórka uczestników o godz. 16.45)

W programie:
Dzień 1 : wyjazd godz. 17.00 , przyjazd do Hotelu 3 * w Suchej Dolinie , zakwaterowanie ,
obiadokolacja, nocleg
Dzień 2 : śniadanie, 8.30 wyruszamy na szlak: Sucha Dolina – Radziejowa 6,5 km, 3 godz.,
przewyższenie 570 m. Na Radziejowej 1262 m npm. Podziwiamy imponujące widoki z wieży
widokowej. Zejście ta sama trasa około 2 godz.
Obiadokolacja, czas wolny, a wieczorem ognisko z kiełbaskami. Nocleg.
Dzień 3 : śniadanie, wykwaterowanie, 8.00 przejazd do Młynczysk (około 50 km). Przejście piesze:
Młynczyska-Modyn 3,5 km, 1,% - 2 godz., przewyższenie 400 m. Zejście do Zbludzy 4,1 km, 1,5 godz.,
przewyższenie 500 m. Przejazd do Zabrzezy 10 km na obiad.
Powrót w godzinach popołudniowych
Koszt uczestnictwa obejmujący: transport, zakwaterowanie 2 noclegi, 2 x obiadokolacja, 2 x śniadanie,
1 x obiad, 1 x ognisko z kiełbaskami, przewodnika, ubezpieczenie nnw, składka na TFG, TFP


450,00 zł dla pielęgniarek i położnych zarejestrowanych w OIPiP w Tarnowie



550,00 zł dla pozostałych osób

Zgłoszenia do dnia 20 września 2021 r. lub wyczerpania liczby miejsc wraz z wpłatą całości kwoty
przyjmowane są w biurze OIPiP w Tarnowie ul. Południowa 10 od pon. – pt. w godzinach 10.00 – 16.00.
Płatność należy dokonać najpóźniej w terminie do 2 dni od rezerwacji miejsca w kasie biura Izby
lub na konto bankowe: 10 8591 0007 0300 0296 3839 0001 (brak wpłaty spowoduje skreślenie z
listy).
Ilość miejsc ograniczona.
Serdecznie zapraszamy!

