KLUB PRIBYLINSKÝCH TURISTOV A LYŽIAROV
032 42 PRIBYLINA

_______________________________________________

PLÁN AKCIÍ KLUBU NA ROK

2010

2000 - 2010

Vážení členovia KPTL,
Klub pribylinských turistov a lyžiarov v Pribyline oslávil 28. apríla 2010 desaťročie
svojej činnosti.
Za čas svojej činnosti vystúpili členovia klubu celkom na 97 vrcholov to

v

v Západných Tatrách 38 vrcholov, vo Vysokých Tatrách 23 vrcholov, v Nízkych Tatrách
26 vrcholov, v Chočskom pohorí 4 vrcholy, v Malej Fatre 2 vrcholy a v Slovenskom raji 1
vrchol. V Pieninách v Poľskej republike sme prešli 3 vrcholy a nemôžeme zabudnúť na
Giewont v poľskej časti Západných Tatier.
Na výročnej schôdzi klubu sme sa spoločne rozhodli organizovať našu činnosť
progresívnejším spôsobom, ktorý by nám umožnil

efektívne poznávať vzdialenejšie

pohoria, ako aj prírodné a kultúrne zaujímavosti.
Najdôležitejšie zásady nového organizovania akcií:
-

na jednotlivé akcie sa môže prihlásiť každý člen klubu organizátorom akcií
najneskôr v termíne, ktorý bude uvedený v oznámení o uskutočnení akcie

-

v prípade neúčasti je povinný nájsť za seba náhradu

-

na akcie, ktoré sú uvedené v pláne činnosti a nie sú zaradené medzi termínované,
poskytne klub príspevok na dopravu 150,- €, ak sa akcie zúčastní 8 členov KPTL

-

akcií sa môžu zúčastňovať aj nečlenovia za predpokladu, že uhradia príspevok na
dopravu a bude voľná kapacita prepravného prostriedku

Pokyny k organizovaným akciám
Klasifikácia akcií
Pre klasifikáciu akcií sú použité piktogramy a to pre pešie túry
túry

a pre bicyklové

. Význam majú rovnaký.

Počet piktogramov pri akcii je označením jej náročnosti:
- akcia je vhodná pre každého bez akýchkoľvek požiadaviek na výstroj
- pre akciu je potrebná turistická výstroj a priemerná zdatnosť
- pre akciu je potrebná turistická výstroj a dobrá zdatnosť (zhruba na
úrovni člena KPTL)
- pre akciu je potrebná turistická výstroj, dobrá zdatnosť, odvaha
prekonávať aj skalné prekážky a žiadny strach z výšok.

Preprava
- autobusom alebo autom (podľa počtu záujemcov)

- preprava bicyklom
Oznamovanie akcií
Oznam o začiatku akcie (čase odchodu) bude vždy vyvesený na výveske vo výklade
COOP Jednota.
Všetky informácie o akcii poskytnú organizátori akcie!
Organizátori sú zodpovední za roznesenie pozvánok. Členovia vo vlastnom záujme,
by mali rešpektovať požiadanie na pozvánkach o nahlásenie účasti organizátorom.
Nezabudnite sa pred každou akciou v horách poistiť!

2. mája (nedeľa)

Brigáda
Chatka KPTL v ATC Račkova dolina
Organizátori: výbor KPTL

Chočské pohorie
16. mája (nedeľa) Veľký Choč
Organizátori: Milan Nemsila, , Ľubomír Štepita, Eugen
Jurčo, Ján Surovček

Cyklotúra
23. mája (nedeľa) Čiernovážska dolina alebo Neznáma
Organizátori: Michal Králik, Eva Uličná, Roman Uličný ,

Viera Králiková

6. júna (nedeľa)

Poľská republika
Bialsko-Biala Wieliczka (soľná baňa) alebo Oswietim
(koncentračný tábor)
Organizátori: Ján Húsenica, Katka Húsenicová, Milan
Zaťko, Jana Zaťková, Ján Kováč, Oľga
Kováčová

19. a 20. júna
(sobota a nedeľa)

Cyklotúra okolo Tatier
dvojdňová cyklotúra cez PĽR
Organizátori: Michal Králik, Ľubo Balažic, Ján Ondrejkov
ml., Miroslav Kaniansky

11. júla (nedeľa)

Muránska planina
Organizátori: Tatiana Chrabačková, Ján Vrbičan,
Jana Králiková, Marcela Čumpelíková

25. júla (nedeľa)

Malá Fatra
Rozutec alebo Vrátna dolina
Organizátori: Ján Nemsila, Dušan Strapoň, Ján
Ondrejkov, Alžbeta Kováčová, Mária
Králiková

8. augusta (nedeľa)

Vysoké Tatry
Rysy
Organizátori: Jana Balažicová, Robert Pozor,
Miroslav Beňo, Patrik Balažic, Jakub
Račko

22. augusta (nedeľa)

Poľská republika
Vysoké Tatry – Morské oko, Čierny stav
Organizátori: Daniel Račko, , Miroslav Bobrik,
Miroslav Bobrik ml., Vladimír Honec

11. a 12. septembra
(sobota a nedeľa)

Veľká Fatra
Organizátori: Ján Beharka, Janka Beharková, Milan
Blška,

26. septembra (nedeľa)

Nízke Tatry

Hiadeľské sedlo - Magurka
Organizátori: Vladimír Záhradník, Alena
Záhradníková , Ivan Beharka ml., Ivan
Beharka, Tatiana Beharková,

10. októbra (nedeľa)

Západné Tatry
Kotlová
Organizátori: Milan Nemsila, Martin Michalko, Ján
Surovček

24. októbra (nedeľa)

Záver turistickej sezóny spojený s gulášom
Organizátori: výbor KPTL

november

Západné Tatry
ak dovolí počasie budú organizované menej náročné
túry
Organizátori: výbor KPTL

Silvestrovský výstup
31.december (štvrtok)
Organizátori: výbor KPTL

Netermínované akcie zaradené do plánu na rok 2010:
Na akcie, ktoré sú uvedené v pláne činnosti a nie sú zaradené medzi termínované,
poskytne klub príspevok na dopravu 150,- €, ak sa akcie zúčastní 8 členov KPTL.

1. Južná Morava
2. Krkonoše
3. Bukovské vrchy –NP Poloniny
4. Jeseníky

