POZVÁNKA
7. ročník, tatranské stretnutie SVTS s VKMF
Termín :

29. 08. 2018 - 02. 09. 2018

Miesto :

Chata Murowaniec, Poľské Tatry
web : (http://murowaniec.e-tatry.pl/)
e-mail : murowaniec@e-tatry.pl
: +48 18 2012633

Prístup : https://mapa-turystyczna.pl/node/schronisko-pttk-murowaniec
Dve z možnosti, napr. :
* Zakopané – Kužnice – Murowaniec
* Lysá Poľana – parking Palenica Bialczanska - Murowaniec

Program :
- streda 29.8. príchod, ubytovanie, 20:00 hod otvorenie stretnutia (neskorší príchod po 18:00 hod hláste na
+421 911 869 697 SMS a priezvisko)
- štvrtok 30.8. až sobota 1.9. túry v Tatrách (napr. Kasprowy Wierch, Swinica, Orla Perč ...)
- nedeľa 2.9. ukončenie stretnutia (možnosť uskutočniť kratšie túry v Tatrách)
Ubytovanie :

je zabezpečené pre 20 osôb v 10 posteľových izbách,
12€ / noc, miestny poplatok 0,50€ / deň, 2,50€ požičanie posteľného prádla

Účastnícky poplatok :

člen SVTS 10€,

nečlen SVTS 15€

Stravovanie : - z vlastných zásob
- je možné využiť reštauráciu a bufet od 07:30hod do 20:00hod
Prihláška :

- posielajte mailom na adresu basnyk@gmail.com ,
- úhrada bankovým prevodom na IBAN SK75 0900 0000 0000 7633 2415
- variabilný symbol 201807,
- špecifický symbol č. preukazu SVTS, nečlen SVTS rodné číslo (prvých 6 čísel)
- do správy pre pijímateľa uveď priezvisko
Úhradu a prihlášky posielajte čo najskôr, najneskôr do 30. 04. 2018, prihláška je platná až po prijatí
úhrady na uvedenom bankovom účte.
Matriál na túry – výzbroj : prilba, sedací a hrudný úväz + plochá nezošitá slučka na ich spojenie, alebo
celotelový úväz, dva prusiky priemer 5-6mm dlhé 100-300cm, odsedávak, 3 karabiny s poistkou zámky z toho
1 HMS karabína, zlaňovacia osma (reverso, smart ...), ucelené skupiny lano.
Túry sú plánované po značených chodníkoch v Tatrzanskom Parku Narodowom. Poistenie na záchranu
v Poľských Tatrách nie je potrebné, zatiaľ.
Organizátor:

VYSOKOHORSKÝ KLUB MALÁ FATRA, Žilina

informácie

basnyk@gmail.com,
martin.holy@zoznam.sk

+421 911 869 697

