Propozície 57. slovenského zrazu turistov KST 2010, Dolný Kubín
Organizátor: Klub slovenských turistov Orava Dolný Kubín v spolupráci s RR KST Orava
Dolný Kubín a mestom Dolný Kubín
Miesto zrazu: Kemp TILIA, Gäceľ Dolný Kubín
Termín zrazu: 01.07. – 05.07.2010
Účasť na zraze: Organizovaní aj neorganizovaní turisti SR,ČR,PR,MR, prípadne iných
štátov, ktorí splnia príslušné formality (prihláška, zaplatenie príslušných
poplatkov, prezentácia). Členovia KST a partnerských zahraničných
turistických organizácií (KČT, PTTK, MTSz, . . . ) sa preukážu členským
preukazom, prípadne pozvánkou. Ostatní účastníci hradia poplatky ako nečlen.
Prihláška na zraz: Je na stiahnutie na www.dolnykubin.sk pod logom SZT vpravo.
Najjednoduchšie je stiahnuť si súbor prihlaskaKST.xls (resp prihlaskaTOM.xls)do svojho
počítača, vyplniť počty v žltých políčkach, na druhom liste vyplniť menný zoznam účastníkov.
Vypočítanú sumu poslať internetbankingom na náš účet, skopírovať si platobný príkaz
zo svojej banky do samostatného dokumentu.
Takto vyplnenú prihlášku a dokument o príkaze na úhradu pripojiť k mailu ako prílohu
a poslať na našu adresu zrazdk@gmail.com.
To je postup, pri ktorom nemusíte nič tlačiť ani ručne vyplňovať , vybavíte všetko za chvíľu
z pohodlia domova.
Samozrejme je možné aj prihlášku vyplniť, vytlačiť, zaplatiť na pošte poukážkou
a prihlášku a doklad o zaplatení poslať na našu poštovú adresu KST Dolný Kubín.
V prípade, že pošlete prihlášku s uvedením presného variabilného symbolu a mena na prihláške,
my si platbu skontrolujeme na účte a Vy doklad o zaplatení nemusíte posielať.
My akceptáciu späť mailom potvrdíme.
Prihláška bez zaplatenia do 10.5.2010 nebude akceptovaná a rezervovaná.
Prezentácia: Mestské kultúrne stredisko (MsKS) Dolný Kubín. Námestie slobody na sídlisku
Bysterec 1.7.2010 od 0900 do 2000 hod. ,
2. a ďalšie dni v kempe Tília Gäceľ od 0900 do 1800 hod.
Dokladom prezentácie je „visačka“ účastníka, ktorú je povinný každý účastník
viditeľne nosiť. Táto zároveň oprávňuje k voľnému vstupu na všetky podujatia
zrazu, ale tiež voľný vstup, prípadne so zľavou do kultúrnych ustanovizní.
Možno na ňu získať zľavy v niektorých športových a rekreačných zariadeniach mesta.
Účastnícke poplatky:

Člen KST, KČT, PTTK, . . . 7,- €
Nečlen
10,- €
Deti do 18 rokov
5,- €

Ubytovanie: V stanoch v kempe (stan je potrebné si doniesť), v bungalovoch, v internátoch
v Dolnom Kubíne a blízkom okolí, kolektívy dospelých aj v škole.
Prípadne v a osobne dohodnutých penziónoch, chatách, ubytovniach a hoteloch,
ktorých zoznam bude včas doplnený v materiáloch zrazu aj s kontaktnými údajmi.
Stravovanie: Je v ponuke prihlášky pre záujemcov o stravu v internátoch a na školách
(polpenzia). Inak z vlastných zásob alebo v reštauráciach Dolného Kubína aj
v stredisku zrazu v kempe.
Parkovanie áut: na vyhradených parkovacích miestach.
Poznámka: Zaplatené účastnícke poplatky, stravné a nocľažné po 15.6.2010 bude vrátené
len vo vážnych a odôvodnených prípadoch po predložení hodnoverných dokladov.

Propozície 41. stretnutia turistických oddielov mládeže KST
Základná škola Andreja Radlinského Dolný Kubín

Stretnutie TOM KST je organickou súčasťou turistického zrazu dospelých
Organizátori: Organizačný štáb 57.SZT a Rada mládeže ÚR KST
Termín stretnutia: 02.07. – 09.07.2010
Účasť na zraze: Oddiely TOM KST, nečlen
Prezentácia: V tábore TOM v Základnej škole Andreja Radlinského Dolný Kubín-Bysterec
Účastnícky poplatok: TOM KST
vedúci TOM
nečlen

3,- €
3,- €
5,- €

Ubytovanie:
(za osobu a noc)

v budove školy
vlastný stan v areáli

1,5 €
1,0 €

Stravovanie:

v školskej jedálni ZŠ AR

Ostatné body ako v propozíciách dospelých.

-raňajky
-večere

