
RAJD POIA 2021 

Serdecznie zapraszamy na Rajd Spacerowy POIA Ferdel 2021, który odbędzie się w dniu 

21.08.2021. 

Tegoroczna trasa ma charakter wybitnie spacerowy. Plan przejścia to Rozdziele – Ferdel – 

Wapienne, a więc w pięknej okolicy Beskidu Niskiego. Zejście do Uzdrowiska Wapienne, gdzie 

będzie można skosztować wód mineralnych. W drodze powrotnej wizyta w Winnicy Zamkowej  

w Korczynie i degustacja win. 

Trasa: około 7km 

Podejścia: około 250m 

Planowany czas przejścia: 3h 

 

PLAN RAJDU: 

Sobota, 21.08.2020: 

 6:45 zbiórka i 7:00 wyjazd z Rzeszowa 

Wyjazd z parkingu przy ROSiR w Rzeszowie ul. Pułaskiego z tyłu za parkiem (jest 

możliwość pozostawienia na miejscowym parkingu samochodów). 

 Planowany przyjazd do Rozdziela: około 9:00 

 Wyjście na szlak 

 Ferdel: 10:30, 30 minut przerwy 

 Wapienne: 12:30 

o Obiad: 13:30  

 Wyjazd autokarem do Korczyny: około 14:30 

 Degustacja win od 16:00 (około 1,5h) 

 Planowany powrót do Rzeszowa: 19:00 

WAŻNE INFORMACJE: 
 Wyjazd autokarem z Rzeszowa, powrót do Rzeszowa. 

 Osoby chcące dojechać własnym transportem zapraszamy do spotkania w Rozdzielu około 

godz. 9:00 

 Tegoroczna trasa ma charakter spacerowy, polecamy ubiór sportowy, dobrany do pogody. 

Sprzęt do wspinaczki tym razem nie jest konieczny. 

 Zaplanowane wyżywienie to obiad w Wapiennym. Prosimy o zabranie suchego prowiantu 

wedle uznania. Prowiant płynny również wedle uznania. 

 Napoje wysokoprocentowe (za wyjątkiem degustacji win) po stronie uczestników.  

 
Koszty uczestnictwa (wpisowe):  

 10 zł członkowie POIA opłacający składki i ich niepełnoletnie dzieci 

 50 zł mąż/żona niebędący członkiem POIA 

 85 zł pozostali uczestnicy lub członkowie POIA nieopłacający składek 
 
W ramach wpisowego Organizatorzy zapewniają:  

 Przejazd autokarem w obydwie strony  

 Obsługę przewodnicką na szlaku 

 Obiad w Wapiennym 

 Degustację win w Winnicy Zamkowej w Korczynie 

 Ubezpieczenie NNW  

 Niezapomniane wrażenia  

 
 
 



 

zapisy:  
 Drogą telefoniczną 17 85 38 212 lub mejlową biuro@poia.pl prowadzi biuro POIA do dnia 

18 sierpnia 2021 lub do wyczerpania miejsc (limit 60 miejsc z przejazdem; 40 miejsc na 
degustację win). 

 Podczas zapisu należy podać imiona i nazwiska uczestników, numer telefonu kontaktowego. 

 Na listę uczestników zostają wpisane osoby, które przy zapisie wpłacą wpisowe (koszty 
uczestnictwa) przelewem na konto: 03 1240 4751 1111 0000 5517 8507 

 W tytule przelewu należy wpisać: Rajd 2021 wpłata za (imię i nazwisko uczestnika 
wycieczki).  

 W razie rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce wpłata wpisowego nie podlega zwrotowi.  
 
 

na rajd bierzemy: 
 plecak, 

 suchy prowiant oraz termos z ciepłym napojem,  

 odpowiednie obuwie (nie szpilki i nie sandały),  

 pelerynę przeciwdeszczową lub płaszcz foliowy (nie parasol), 

 czapeczkę lub chustę przeciwsłoneczną, 

 czekoladę (lub inne „szybkie kalorie”), 

 telefon komórkowy, 

 koniecznie dobry humor. 

 

 

W przypadku zaostrzenia przepisów epidemiologicznych zastrzegamy możliwość odwołania 

wydarzenia. 

(w takim przypadku zwrócimy 100% wpisowego) 


