Wstępniak
W dniach 25-27 września 2015 w sali OSP Wysoka obok Góry Świętej Anny odbędzie się impreza
Atarowska Ironia. W planie imprezy Game Compo, Demo Compo i Open Compo, do tego zawody
w International Karate i może jeszcze jakąś inną grę, zależnie od zainteresowania.

Regulamin
Wszystko dozwolone, extram, stereo, vbxe, rapidus, toster podłączony do portu joy'a. Jedyny
warunek jest taki aby każda praca która wymaga lub obsługuje coś ponad stock atarkę z 64kb była
opisana np. wymaga 256kb, wykrywa i wykorzystuje stereo ale działa bez, xbios etc.

Koszty
40 złociszy od osoby, dzieci i kobiety wjazd free.

Poza Party Place
Góra Świętej Anny jest miejscowością turystyczną pod względem krajobrazowym, geologicznym
jak i sakralnym, ważniejsze obiekty godne uwagi to:
- Pomnik czynu Powstańczego (w rejonie Góry Św. Anny miały miejsce najcięższe walki III
Powstania Śląskiego)
- Muzeum czynu powstańczego
- Amfiteatr skalny, wg. pewnych źródeł największy w europie a na pewno w Polsce
- Ścieżki dydaktyczne na terenie Parku Krajobrazowego ze szczególnym uwzględnieniem rezerwatu
geologicznego.
- Bazylika pod wezwaniem św. Anny Samotrzeciej wraz z Rajskim Placem - bazylika wybudowana
jest w stylu gotycko-barokowym, jednakże dają się zauważyć elementy stylu renesansowego.
- Kalwaria - składa się z 3 kościołów i z 37 kaplic.
- Grota Lurdzka, która została wybudowana w latach 1912-1914 z wapienia i bazaltu na wzór
skalnej groty w Lourdes.

Gastronomia
W odległości kilkuset metrów od party place znajduje się KFC i restauracja, trochę dalej w głąb
wioski kolejne restauracje, pizzeria i kebab.

Nocleg
Podstawowa wersja za 0 złotych to spanie na party place, dla osób bardziej wygodnych jest jakieś 5
puntów z noclegami.

Dojazd
Dla osób jadących od strony Krakowa, Katowic etc. wyjazd nr 269 (Kędzierzyn-Koźle), następnie
za bramkami z opłatami po dojechaniu do głównej drogi należy i trzymać się jej aż do pierwszego
ronda, za rondem pierwsze skrzyżowanie przejechać na prosto, dalej już tylko uparcie trzymać się
głównej drogi, po przejechaniu Góry Św. Anny i wiaduktu nad autostradą pierwszy budynek z
prawej.

Dla osób jadących od strony Wrocławia wyjazd nr 248 (Krapkowice), po opuszczeniu autostrady
należy skręcić w lewo i cały czas trzymać się głównej drogi do miejscowości Rozwadza, w
Rozwadzy na skrzyżowaniu skręcić w lewo i dalej cały czas prosto aż do ronda, na rondzie również
prosto i do końca trzymać się głównej drogi, po przejechaniu Góry Św. Anny i wiaduktu nad
autostradą pierwszy budynek z prawej.
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