
TATRY, PIENINY i PODTATRZE
OBÓZ TURYSTYKI AKTYWNEJ 2020 

termin: 12-16 czerwca 2020 r.

prowadzacy: dr Paweł Kraz,
.

,



doktor nauk o Ziemi

Kim jest prowadzący obóz?

geograf, ekolog krajobrazu

przewodnik tatrzański III klasy (licencja TPN, PPN i OPN)

pilot wycieczek

instruktor kwalifikowanej turystyki rowerowej

członek komisji szkoleniowej przewodników 
tatrzańskich w KPT im. M. Sieczki w Krakowie



I dzień (piątek)

Plan obozu

Tatry Zachodnie – turystyka jaskiniowa 

II dzień (sobota)

Tatry Wysokie – turystyka piesza

III dzień (niedziela)

Podhale, Spisz, Pieniny – turystyka rowerowa

IV dzień (poniedziałek)

Pieniny – turystyka wodna + rowerowa

V dzień (wtorek)

Małe Pieniny – turystyka piesza + survival



Plan obozu

Program może ulec modyfikacji ze względu na niekorzystne warunki pogodowe, 
które mogą wystąpić w trakcie (np. powódź, opad śniegu, silny wiatr, burza itp.).

Program jest dostosowany do kondycji najsłabszego uczestnika obozu. W trakcie 
obozu nie są planowane forsowne i męczące przejścia.

Po zakończeniu części merytorycznej w każdym dniu uczestnicy mają czas dla 
siebie.



odzież

Co trzeba mieć na obozie?

kurtka przeciwdeszczowa i coś ciepłego w razie zimna lub wiatru

obuwie

wygodne obuwie trekkingowe

sprzęt

latarka (najlepiej czołówka)

kask rowerowy (można pożyczyć razem z rowerem)

mapa turystyczna Tatr, Podtatrza i Pienin + kompas

plecak na jednodniowe wycieczki

dokumenty

legitymacja studencka, dowód osobisty lub paszport

dużo dobrego humoru



Co warto mieć (opcjonalnie)?

okulary przeciwsłoneczne

krem z filtrem UV

apteczkę z podstawowym wyposażeniem

termos (przy relatywnie niskich temperaturach powietrza)

coś słodkiego dla siebie i innych (prowadzący i tak nie jada słodyczy)

lekarstwa (dotyczy osób leczących się przewlekle)



Koszty

Całkowity koszy uwarunkowany jest od kilku czynników m.in.:

standardu miejsca noclegu

środka lokomocji (autobus, samochód)

posiadanego sprzętu (np. rower, kask)

liczby uczestników obozu

Koszt obozu waha się w granicach 300-400 PLN na osobę.

jakości, liczby i wielkości spożywanych posiłków



Jak zaliczyć kurs?

Trzeba aktywnie uczestniczyć we wszystkich dniach trwania obozu.

Przygotować pogadankę o obiekcie lub regionie wybranym przed obozem.

Czuwanie nad logistyką i przebiegiem obozu (noclegi, przejazdy, rezerwacje itp.).



Miejsca, które odwiedzimy na obozie



Dolina Kościeliska – Tatry Zachodnie Jaskinia Raptawicka – Tatry Zachodnie

Dolina Gąsienicowa – Tatry Wysokie Spływ kajakowy rzeką Dunajec – Pieniny, Magura Spiska



Rezerwat przyrody Przełom Białki pod Krempachami Panorama z góry Wdżar na Tatry

Torfowisko Bór na Czerwonem Kościół w Dębnie pw. Św. Michała Archanioła



Na obozie jest bardzo sympatycznie,

od wszystkich uczestników. 

ale atmosfera zależy



Z wszelkimi pytaniami zapraszam 

w terminie konsultacji do pokoju 538 

lub do kontaktu mailowego

pawel.kraz@up.krakow.pl 

Dr Paweł Krąż

Instytut Geografii

Katedra Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego


