
 

Z w i ą z e k  H a r c e r s t w a  P o l s k i e g o 

Chorągiew Opolska - Hufiec w Krapkowicach 

47-303 Krapkowice ul. Kilińskiego 1  

e-mail: krapkowice@.zhp.pl   http://www.krapkowice.zhp. pl 

Bank BGZ O/Krapkowicach  

Nr 86-2030-0045-1110-0000-0258-5450 

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Krapkowice 

Zadanie współfinansowane ze środków UMWO w Opolu 

 

 

Szanowni Państwo 
Komenda Hufca ZHP w Krapkowicach jest organizatorem Rajdu do Kletna – zwiedzanie „Jaskini Niedźwiedziej”. 
Rajd przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkolnej (11-16 lat), która lubi przygodę i obcowanie z pięknem przyrody. 
Rajd odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne. 
 

Termin Rajdu -  12 października 2013 /sobota/ 
Program rajdu: 
 

 Wyjazd: 

- godz. 8.00 z parkingu obok „blaszaka” w Otmęcie,  

- godz. 8.10 z parkingu obok PKN Orlen, ul. Prudnicka (koło ronda)  
 

 Przemarsz z parkingu do Jaskini Niedźwiedziej: szlakiem górskim około 30 min pod górkę 
 

 Zwiedzanie Jaskini Niedźwiedziej. Jaskinia Niedźwiedzia jest najdłuższą jaskinią w polskiej części Sudetów. Położona jest w Masywie 

Śnieżnika, w dolinie rzeki Kleśnicy.  Długość korytarzy jaskini wynosi ponad 3 km. Jaskinia ma charakter poziomy, korytarze są rozwinięte 

na trzech poziomach połączonych studniami. Najlepiej rozwinięte są piętra środkowe i dolne. Trasa turystyczna, udostępniona dla ruchu 

turystycznego przebiega przez piętro środkowe. Znacznych rozmiarów sale i korytarze wypełnione są niezwykle urozmaiconymi naciekami 

[stalaktyty, stalagmity, draperie, polewy kalcytowe i misy martwicowe], posiada również fragmenty wypełnione namuliskami zawierającymi 

olbrzymie ilości kości zwierząt plejstoceńskich [niedźwiedź jaskiniowy, lew jaskiniowy, wilk i hiena jaskiniowa]. Wejście do jaskini zostało 

zabudowane pawilonem, w którym mieszczą się kasy biletowe, ekspozycja "Centrum Edukacji Przyrodniczej" Jaskinia Niedźwiedzia, kawiarnia 

i sala projekcyjna. Od 1977 roku wraz z otaczającym terenem stanowi rezerwat przyrody w obrębie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego.  

Czas zwiedzania ~ 45 min,  Temperatura wewnątrz ~ +6,0 C ,  Wilgotność ~ 96- 99 %. 
Zalecane wygodne, sportowe obuwie i cieplejsze okrycie latem. Trasa jest oświetlona elektrycznie. 

 

 Przejazd na obiad 
 

 Przyjazd do Krapkowic: 

- około godz. 19.30  na parkingu obok PKN Orlen, ul. Prudnicka (koło ronda) 

- około godz. 19.40 na parkingu obok „blaszaka” w Otmęcie. 
 

Wpisowe za udział w rajdzie  wynosi  10,00 zł. 

W ramach wpisowego uczestnicy rajdu otrzymują: opiekę w czasie rajdu, opłaty za wstęp do zwiedzanego obiektu, jeden 

ciepły posiłek, ubezpieczenie NW, znaczek rajdowy, transport autokarem tam i z powrotem. 
 

Rekrutacja 

Jeżeli zdecydujecie się Państwo na wysłanie Waszego dziecka na Rajd, prosimy o wypełnienie pisemnej zgody/zgłoszenia 

na udział w rajdzie: 

 wzory zgody/zgłoszenia znajdują się u drużynowych drużyn harcerskich, na stronie www.krapkowice.zhp.pl, 

oraz dh. Grażyny Pajączkowskiej tel. kom. 699186915  

Zakończenie rekrutacji (zwrot zgody/zgłoszenia, wpłaty) do dnia  4 października 2013 r.  

Istnieje ograniczona ilość miejsc, która uwarunkowana jest ilością miejsc w autokarze. 

O zakwalifikowaniu uczestnika decyduje kolejność doręczenia do organizatora zgłoszeń/zgody wraz z wniesieniem 

 odpłatności. Wpisowe należy wnieść z chwilą składania wypełnionej zgody/zgłoszenia. 
 

WAŻNE INFORMACJE: 

 Rajd  prowadzą instruktorzy harcerscy. 

 Uczestnicy rajdu powinni posiadać ze sobą aktualny dowód tożsamości (legitymacja szkolna lub dowód osobisty). 

 Uczestnicy rajdu powinni posiadać odzież odpowiednią do panujących warunków atmosferycznych w dniu wyjazdu 

i zwiedzania jaskini; np. obuwie o twardej podeszwie i cholewce za kostkę, czapkę lub chustkę na głowę oraz odzież 

przeciwdeszczową . 

 Uczestnicy rajdu powinni posiadać żywność i napoje niezbędne na czas całego wyjazdu. 

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu:  699186 915,    606 539 765. 
 

Zapraszamy! 

Komenda Hufca ZHP Krapkowice 

http://www.krapkowice.zhp/

