23 X 2019

PLAN DNIA
SZYNDZIELNIA * CZANTORIA * SKRZYCZNE

1. 8.00 – Startujemy! ATH, I piętro, budynek L. Rozpoczęcie wydawania opasek bezpieczeństwa,
identyfikatorów i pakietów startowych. Akcja „MALUCH POD AUTOGRAFEM”, czyli podpisy na
masce kultowego bielskiego samochodu i milion selfie! A do taktu przygrywa kapela góralska „Łyse
Konie”! Serdecznie zapraszamy na start!
2. 9.00 – Uroczyste rozpoczęcie akcji Czyste BBeskidy 2019, powitanie przez władze miasta i uczelni
oraz wspólna pamiątkowa fotografia.
3. 9.15, 9.30 i 9.45 – odjeżdżają wesołe gratisowe autobusy pod samą Szyndzielnię. Wszyscy się
zmieszczą. Nie trzeba kasować biletów!
4. 9.15 – odjeżdżają wesołe gratisowe autokary pod Czantorię i Skrzyczne.
5. 9.30-10.15 – darmowy wjazd kolejką linową na Szyndzielnię (grupy wg zapisów).
6. 10.00 – darmowe wjazdy kolejkami na Czantorię i Skrzyczne (grupy według zapisów).
7. HERBATA NA SZCZYCIE, czyli chwila wolna na złapanie jesiennych promieni słońca – jeśli nie będzie
lać! Można posiedzieć w schroniskach i cykać foty. Można pospacerować.
8. SPRZĄTAMY BESKIDY!!! Komu w drogę, temu worek! Marsz wolontariuszy akcji „Czyste BBeskidy”
wybranymi przy rejestracji szlakami, aż do wyznaczonych na mapach miejsc, gdzie czekają
kontenery na śmieci i gratisowe autobusy, które wiozą wprost na kampus ATH.
9. 12.15 i 12.45 – odjazd darmowych autobusów spod Szyndzielni na kampus ATH.
10. 14.00 – odjazd darmowego autobusu z Wapienicy (parking, ul. Tartaczna) na kampus ATH.
11. 12.00 – odjazdy darmowych autokarów spod Czantorii i Skrzycznego na kampus ATH.
12. 12.30/13.00 – startuje BIESIADA BESKIDZKA przygotowana przez Samorząd Studencki ATH, wszystko
przed budynkiem L – nawet jeśli będzie padał rzęsisty deszcz! Będzie grill, namiot i gorące napoje
oraz ECO KONKURS. Uroczyste zakończenie akcji.
PS. Ubieramy się ciepło, zabieramy dobry humor i znajomych, myjemy dokładnie góry i cierpliwie
czekamy na zimę ☺

26 X 2019

PLAN DNIA
MAGURKA

1. 9.00 – warsztaty ekologiczne w Gemini Park Bielsko-Biała.
2. 10.00 – rozpoczęcie wydawania opasek bezpieczeństwa, identyfikatorów oraz pakietów startowych: Straconka,
obok kościółka. Wydawanie do godziny 13.00.
3. SPRZĄTAMY BESKIDY!!! Komu w drogę, temu worek! Sobotni marsz na Magurkę wolontariuszy akcji „Czyste
BBeskidy” wybranymi przy rejestracji szlakami aż do wyznaczonych na mapach miejsc, gdzie czekają kontenery
na śmieci. Zapisy przez formularz nie są wymagane.

