
Sam decydujesz kiedy „zdobędziesz” wybraną górę, mając na uwadze np. wolny weekend i warunki pogodowe

miejsce na potwierdzenie z jednego wybranego
 szczytu górskiego

 

PRADZIAD (1492 m. n.p.m.)

BISKUPIA KOPA ( 890 m. n.p.m.)

ZLATY CHLUM 891 (m. n.p.m.)

IMIĘ NAZWISKO DATA ZDOBYCIA PIESZOROWER

1492 m n.p.m.890 m n.p.m.

?Wybierz Górę którą „zdobędziesz”
?Potwierdź pieczątką ze schroniska,wieży widokowej,restauracji 
lub wklej czytelne zdjęcie na tle wieży widokowej z Pradziada, 
Biskupiej Kopy lub Zlatego  Chlumu
?Do dnia 20.05.2019 - prześlij informację dotyczącą „zdobycia” 
wybranego szczytu górskiego (nie dotyczy „zdobywców" w dniu 
25.05.2019 r. )
?W dniu rajdu 25.05.2019 r. przedstawisz wcześniejsze 
potwierdzenie „zdobycia” wybranej góry (Pradziad,Biskupia 
Kopa,Zlaty Chlum ) w biurze   organizatora w ośrodku 
rekreacyjnym  JITRENKA w Ludvikovie około 3,5 km. od Vrbna  
na terenie Czech (więcej w regulaminie ).

Prześlij wiadomość o zdobyciu Góry
e - mail : 
lub sms : tel. 500082086 
 

elekkontakt@interia.pl

Regulamin na stronie : www.ktukol.pl

- 2019 -- 2019 -
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