KČT, odbor Přerov – Předmostí
pořádá ve dnech 24-27.6.2021 účast na akci

54.Zraz VhT KST ve Vysokých Tatrách
1.Program:
1.den čtvrtek 24.6.Přejezd: Kroměříž – Vizovice – Střelná – Púchov (nákup DN SR) Ružomberok – před Liptovské Revúce 232 (3:24). VF Dve veže. Přejezd: Ružomberok L.Mikuláš - Tatranská Lomnica 108 (1:16).
Ubytování v hotelu Morava, večeře.
2.den pátek 25.6. Túra dle momentálního počasí a zájmu účastníků.
3.den sobota 26.6. Túra dle momentálního počasí a zájmu účastníků.
4.den neděle 27.6. Snídaně, sbalení zavazadel a přejezd Tatr.Lomnica – Lipt.Mikuláš –
Ivachnová – Žilina - Višňové. Túra: park. – VF Hoblík – Hoblík - park.
Odjezd: Višňové - Žilina – Púchov – Kroměříž.
2.Ubytování: je zajištěno v hotelu Morava v Tatranské Lomnici.
.

3.Stravování: Večeře je zajištěna tamtéž. Snídaně a další občerstvení z vlastních zásob.
Dále na horských chatách a na trase TEŽ.
4.Doprava: osobními auty některých účastníků, v Tatrách TEŽ a linkovými autobusy.

5.Cena: činí 2 095 Kč a zahrnuje cenu za 3 noclehy v pokoji bez balkónu, večeře a
poplatek obci. Nezahrnuje zbývající stravu, dopravu ani účastnický poplatek srazu.
6.Záloha: Do 20.5.2021 je nutno zaslat zálohu ve výši celé ceny na účet u Komerční banky
číslo 99540831/0100.
Pro identifikaci plátce užijte jako variabilní symbol platby datum narození účastníka nebo
jméno účastníka do bankovního příkazu.
7.Vybavení: Občanský průkaz, průkaz pojištěnce, cestovní pojištění pro zahraničí,
zahrnující zásah Horské služby, dostatek nápojů, hotovost na občerstvení a zbývající stravu a
na jízdné. Mobil s roamingem a tel.číslem místní HS.
Doporučené mapy: edice VKÚ Harmanec 1:25 000 č.2 Vysoké Tatry nebo podobné v měřítku
alespoň 1:50 000.

8.Výstroj a výzbroj:
Běžné turistické vybavení vč.zimních doplňků, pláštěnky a teleskopických holí a voděodolné
obuvi. Lékárnička s osob.léky. Účastníci, kteří chtějí absolvovat túry na vrcholy pak navíc
sedací a prsní úvazek, propojovací smyčku, HMS karabinu a přilbu.

9.Odjezd: 24.6.2021 z Kroměříže v 7:30 hodin.
10.Návrat: 27.6.2021 v 16:00 hodin do Kroměříže.
11.Přihlášky: přijímá do 10.5.2021 ing.Jindřich Urban, č.tel.736 740 529,
jindra.urban@tiscali.cz

12.Upozornění:
- Zájemci o túry na vrcholy dle programu srazu VhT musí mít absolvován kurz
-

výcvikového minima VHT (ne starší tří let).
V případě zrušení přihlášky a zajištění náhradníka si finanční vyrovnání provedou oba
mezi sebou. V případě nezajištění náhradníka se vrací pouze částka, která se podaří
vrátit od poskytovatele ubytování, nejvýše však 90% uhrazené ceny účastníkem.
V případě nejistého počasí je třeba počítat s náhradním programem.

