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

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

XIII Jesienny Rajd Pieszy Pielęgniarek i Położnych
Bieszczady 2020
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie serdecznie zaprasza
na pieszą wędrówkę w dniach 18 - 20 września 2020 r.
Wyjazd dnia 18 września (piątek) o godz. 1600 z parkingu przy markecie Kaufland w Tarnowie (obok
siedziby OIPiP ul. Południowa 10, zbiórka uczestników godz. 15.45)
W programie:
Dzień 1 : wyjazd godz. 16.00, przyjazd do Ośrodka , zakwaterowanie w Ośrodku w Polańczyku ,
obiadokolacja, nocleg
Dzień 2 : śniadanie, przejazd z Polańczyka na Przełęcz Wyżnią. Przejście piesze: Przełęcz Wyżnia –
Dział – Mała Rawka – Wielka Rawka /1307 m n.p.m/ - Krzemieniec /Trójstyk granic/ - Wielka Rawka –
Mała Rawka – schronisko pod Rawkami – Przełęcz Wyżniańska. Czas przejścia 5-6 godz, około 15 km,
800 m przewyższenia. Powrót do Ośrodka, obiadokolacja, a wieczorem ognisko z kiełbaskami. Nocleg.
Dzień 3 : śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Polanek /parking/. Przejście piesze: Polanki –
Łopienka – Łopiennik /1069 m n.p.m/ - Dołżyca. Czas przejścia około 4 godz /razem ze zwiedzaniem
cerkwi w Łopience/, około 10 km, przewyższenie 540 m.
Łopienka to najbardziej niezwykłe miejsce w całych Bieszczadach, jest jednym z najstarszych ośrodków
górnictwa naftowego na świecie, rafineria oraz kopalnie ropy naftowej istniały tu przed rokiem 1884.
Rafineria obsługiwała m.in. kopalnie ropy znajdujące się w Studennem, Terce, Rajskiem, Polance.
W drodze powrotnej do Tarnowa obiad. Powrót w godzinach wieczornych,
Koszt uczestnictwa obejmujący: transport, zakwaterowanie 2 noclegi, 2 x obiadokolacja, 2 x śniadanie,
1 x obiad, 1 x ognisko z kiełbaskami, przewodnika, ubezpieczenie nnw.


390,00 zł dla pielęgniarek i położnych zarejestrowanych w OIPiP w Tarnowie



490,00 zł dla pozostałych osób

Zgłoszenia wraz z wpłatą całości kwoty przyjmowane są w biurze OIPiP w Tarnowie
ul. Południowa 10 od pon. – pt. w godzinach 9.00 – 16.00.
Płatność należy dokonać najpóźniej w terminie do 3 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!

