
TRANSGRANICZNE SPACERY – edycja LATO 2020 
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 

TRASA: 
 

DATA: 8 SIERPNIA 2020 (SOBOTA) 
TYTUŁ: Wędrówka ścieżką planetarną Astro-Izery na szlaku cietrzewia  
TRASA PIESZA: ok. 12 km 
TEMAT GŁÓWNY: Spacer edukacyjny ze Stogu Izerskiego do osady Orle (12 km). Wędrujemy ścieżką 
edukacyjną Astro-Izery na szlaku cietrzewia, poznając planety układu słonecznego i Leśny Kompleks 
Promocyjny Sudety Zachodnie. 
PROWADZĄCY: Agnieszka Wierzbicka – Kierownik Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej przy MiPBP 
w Lubaniu  
PROGRAM: 

 Godz. 7:30: Zgorzelec – zbiórka uczestników przy Moście Staromiejskim. Przejazd autobusem do 
Lubania. 

 Godz. 8:00: Lubań – zbiórka uczestników na dworcu PKS (przy galerii Inbag). Przejazd autobusem do 
Świeradowa-Zdroju. 

 9:00 – ok. 19:00: Spacer edukacyjny: Stóg Izerski – Hala Izerska (przerwa w schronisku „Chatka 
Górzystów”) – osada Orle 

 Ok. 20:30 – powrót do Lubania 

 Ok. 21:00 – powrót do Zgorzelca 
UWAGA:  

 Uczestnicy we własnym zakresie ponoszą koszt wjazdu kolejką gondolową na Stóg Izerski (aktualny 
cennik: https://skisun.pl/cennik) i ubezpieczenia NNW. Organizator nie zapewnia wyżywienia. 

 
OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU: 

 Organizatorami spaceru są: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej – Oddział MiPBP im. M. 
Konopnickiej w Lubaniu i Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego 
„Pogranicze” w Lubaniu. 

 Oferta jest skierowana do osób indywidualnych (dorośli, rodziny z dziećmi). 
 Pierwszeństwo udziału mają mieszkańcy powiatu lubańskiego. 
 Udział  w spacerze jest bezpłatny! 
 Organizatorzy zapewniają program, bezpłatny transport oraz udział tłumacza (PL-DE). 
 Uczestnicy samodzielnie pokrywają koszt wjazdu kolejką gondolową. 
 Organizatorzy nie pokrywają kosztów wyżywienia. Istnieje możliwość zakupu we własnym zakresie 

posiłku w schronisku „Chatka Górzystów”. 
 Organizatorzy nie pokrywają kosztów ubezpieczenia NNW. Uczestnicy są zobowiązani do 

samodzielnego zawarcia  i pokrycia kosztów ubezpieczenia NNW. 
 Uczestnicy powinni posiadać właściwe przygotowanie do wędrówek (plecak, strój, obuwie, prowiant, 

napój etc.). 
 Uczestnicy powinni zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport. 
 Udział osób poniżej 18 lat jest możliwy jedynie pod opieką rodzica. 
 Program ze względu na warunki pogodowe może ulec zmianie. 
 WAŻNE! Obowiązuje przestrzeganie reżimu sanitarnego wynikającego z pandemii COVID-19 (podczas 

transportu – zakrycie ust/nosa, w schronisku – zakrycie ust/nosa, w trakcie wędrówki – zachowanie 
dystansu społecznego lub zakrycie ust/nosa). 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu lub całkowitego odwołania wydarzenia z 
powodu, niezależnych od nich, warunków dot. sytuacji epidemiologicznej w regionie/kraju. 

 

ZGŁOSZENIA: 
 Liczba miejsc jest ograniczona. 
 Wymagane są wcześniejsze zgłoszenia.  
 Osoby zakwalifikowane do udziału otrzymają potwierdzenie drogą mailową. 
 Zgłoszenia są przyjmowane wyłącznie e-mailem na adres: gula@pogranicze-csb.home.pl 


