
KRAJOWA KONFERENCJA
I MP R EZ  N A  O RI EN TAC J Ę  PT T K

Kłodzko – 5 marca 2023 r.

Informator okołokonferencyjny

Zapraszamy do Kłodzka na Krajową Konferencję Imprez na Orientację, podczas której podsumujemy 

działalność mijającej kadencji oraz dokonamy wyboru Komisji na kolejną kadencję.
To ważne wydarzenie nie może się odbyć bez Waszego udziału.

Informacje o Krajowej Konferencji Imprez na orientację znajdziecie na stronie Komisji
https://ino.pttk.pl/imprezy/kkino/2023/

Żeby zachęcić Was do przyjazdu na konferencję namawiamy Was do wcześniejszego przyjazdu po prostu
w góry, co dla większości z nas już jest wystarczającym powodem, żeby pokonać te czasem kilkaset kilometrów.

Istotna jest więc baza wypadowa z noclegami i taką bazę mamy w Kłodzku (w pierwszej  kolejności
dla delegatów - uczestników konferencji), a po 12 lutego również dla osób towarzyszących.
Noclegi mogą być dostępne już od czwartku (dla chętnych), co daje możliwość wypadu w Góry Bystrzyckie, 
Góry Bardzkie, Góry Złote albo Masyw Śnieżnika.

Poza górami, każdy turysta, korzystając z węzła kolejowego w Kłodzku, może w krótkim czasie dotrzeć
do Strzelina (55 min.), Dzierżoniowa (63 min.), Świdnicy (76 min.), Polanicy Zdroju (27 min), Dusznik Zdroju 
(68 min), Szczytnej (58 min.), Międzylesia (45 min), Bystrzycy Kłodzkiej (19 min) czy Barda Śląskiego
(9 min), nie zapominając o samym Kłodzku (0 min.), no i oczywiście... Twierdzy Kłodzkiej.

W samym Kłodzku są dostępne trzy trasy TRInO, a w Bystrzycy Kłodzkiej będzie możliwość skorzystania
z dwóch odnowionych tras TRInO oraz z wycieczki z lokalnym przewodnikiem; będzie także możliwość udziału, 
oczywiście dla chętnych, w rundzie Pucharu Polski ORIENTOP (w całości lub tylko na wybranych etapach).

Możliwości i atrakcji jest w bród. Kluczem jest baza… i taką dla Was mamy.  

Ramowy program

Termin Konferencji: 5 marca 2023 r. (niedziela), godz. 9.00 – 13.30, drugi termin: godz. 9:15. 
Rejestracja od godz. 8:15.
Zgłoszenia na Konferencję wg Regulaminu (karta zgłoszenia) na mail: ino@ino.pttk.pl

Miejsce: Sala konferencyjna w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kłodzku, ul. Kusocińskiego 2

Noclegi: 3–5 marca, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłodzku, ul. Kusocińskiego 2

W domkach całorocznych 10 – osobowych (pokoje 2 - ,3 - , 5 -osobowe)

                  https://osirklodzko.pl/domki-na-stadionie.html

Możliwe warianty noclegowe:

- jeden nocleg (sobota/niedziela)  
- dwa noclegi  (piątek/sobota/niedziela) 
- trzy noclegi (czw/pt/sb/ndz) - ten wariant będzie uruchomiony przy co najmniej 5 chętnych.
Koszt noclegów: 60 zł/nocleg.

https://osirklodzko.pl/domki-na-stadionie.html


Zgłoszenia na noclegi: do 12 lutego 2023 r.(niedziela) pod adresem: 

                waldemar.fijor@gmail.com    (decyduje kolejność zgłoszeń).

Uwaga: po 12 lutego zwalniamy rezerwację wstępną i noclegi mogą być ogólnodostępne.

Płatność za noclegi: możliwe formy płatności zostaną przedstawione w indywidualnej
korespondencji z osobami zgłoszonymi na nocleg.

Zorganizowane atrakcje turystyczne:

PP ORIENTOP: sobota, 4 marca 2023
(możliwy jest także  udział w pojedynczym  etapie: 15 zł)   http://www.orientop.pl/

Spacer z przewodnikiem po Bystrzycy:ok. 120 min., sobota 4 marca 2023 r.
godz. 15.00 Starówka – Rynek (spotkanie przy kolumnie Św. Trójcy).

Trasy TRInO w Bystrzycy – dwie odnowione trasy po Bystrzycy Kłodzkiej   
(wydawanie map w bazie noclegowej w Kłodzku lub w sobotę 4 marca o godz. 15.00 
na Rynku przed spacerem jw).
Trasy TRInO również dostępne na stronie: https://trino.pttk.pl/80-trasy/135-dolnoslaskie

Dojazd i powrót:

Konferencja jest zsynchronizowana z rozkładem jazdy PKP, a wszystkie strategiczne 
miejsca (noclegi, sala obrad) są w odległości 1200 m od stacji PKP Kłodzko Miasto.

Wyjazd po konferencji: stacja PKP Kłodzko Miasto o godz. 14:38 (dalsze połączenia). 

Przyjazd do: Wrocławia 16:16, Gliwic 17:48, Katowic 18:19, Poznania 18:20, Zielonej Góry
19:12, Krakowa 19:39, Częstochowy 19:42, Torunia 20:08, Bydgoszczy 20:27, Łodzi F. 20:34, 
Warszawy 21:54, Gdańska 22:15, Szczecina 22:21, Radomia 22:42, Rzeszowa 23:31,
Lublina 0:05.

http://www.orientop.pl/
mailto:waldemar.fijor@gmail.com

