
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE 

Oddział w Chorzowie 
41-500 Chorzów, ul. Floriańska 42/1 NIP 627 – 001 – 20 - 51 
tel. 32 771 99 74; email: oddzial@chorzow.pttk.pl; www.chorzow.pttk.pl 

Koło PTTK w Sławkowie/ o Chorzów zaprasza na 
I GÓRSKI PIKNIK RODZIN SŁAWKOWSKICH 

Brenna 2015 
26 września 2015r. (sobota) 

Trasa 1 Wycieczka górska 
Wyjazd godz. 8.15 z Sławkowa (ul. Młyńska 14) parking obok Miejskiego Ośrodka Kultury. Przejazd 
na trasie Sławków – Jaworze. Piesze przejście szlakiem żółtym: Jaworze, przeł. pod Przykrą, 
 schr. na Błatniej (ok. 2 h), następnie zejście szlakiem zielonym i czarnym  do Brennej. Przejazd  do 
Brennej (meta).  Powrót do Sławkowa ok. godziny 17.30 
 
Trasa 2 Wycieczka krajoznawcza 
Wyjazd godz. 8.15 z Sławkowa (ul. Młyńska 14) parking obok Miejskiego Ośrodka Kultury. Przejazd na 
 trasie Sławków – Jaworze. Zwiedzanie parku zdrojowego w Jaworzu. Następnie przejazd  do 
Skoczowa, możliwość zobaczenia zabytkowej zabudowy miasta (późnobarokowego ratusza przy 
Rynku), papieski krzyż na Kaplicówce. Przejazd do Brennej (meta).  Powrót do Sławkowa ok. godziny 
17.30 
 

Świadczenia: 
•Przejazd autokarem 
•Opłaty parkingowe i drogowe 
•Przewodnik terenowy/ beskidzki na trasie 
•Ubezpieczenie 
•Ognisko z pieczeniem kiełbasek z dodatkami 
•Możliwość uczestniczenia w konkursach z nagrodami 
•Plakietka rajdowa 
•Pieczątka rajdowa 
 Koszt wycieczki: 35 zł* 

Zapisy wraz z wpłatą przy zgłoszeniu. Rezerwacja telefoniczna miejsca na wycieczce ważna do 4 dni 
roboczych ( w razie rezygnacji wpłata nie podlega zwrotowi, tylko w nagłych i usprawiedliwionych 

sytuacjach). 
Zapisy i informacje udziela biuro tel. 32 771 99 74 lub 730 265 205 

*Możliwość wpłaty na konto, po potwierdzeniu telefonicznym miejsca na wycieczce konto Credit 
Agricole Bank nr 70 1940 1076 3077 9167 0000 0000 z dopiskiem ,, GPRS trasa nr 1 lub 2” 

 
Uczestników rajdu obowiązuje ubiór turystyczny dostosowany do aktualnych warunków pogodowych 

oraz tras przejścia pieszego. Trasa przejścia może ulec zmianie ze względu na bezpieczeństwo 
uczestników o czym każdorazowo decyduje przewodnik. 
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