15. brnčastretko SVTS
Chata pri Zelenom plese
( http://www.chataprizelenomplese.sk/ )

15. - 18.9. 2016
PROGRAM
štvrtok

celodenné túry vo Vysokých Tatrách, otvorenie stretnutia

piatok

celodenné túry vo Vysokých Tatrách

sobota

celodenné túry vo Vysokých Tatrách, ukončenie stretnutia

nedeľa

túry vo Vysokých Tatrách

UBYTOVANIE A STRAVOVANIE
Ubytovanie vrátane raňajok : 1. noc 23 €, každá ďalšia noc 21 €
Pre členov KST, JAMES, ČHS, ÖTK , + EuroBEDS: 1. noc 16 €, každá ďalšia noc 14 €
Ubytovanie s polpenziou: 1. noc 31 €, každá ďalšia noc 29 €
Pre členov KST, JAMES, ČHS, ÖTK, KČT + EuroBEDS: 1. noc 24 €, každá ďalšia noc 22 €
Za polpenziu sa považuje večera v daný deň a raňajky v nasledujúci deň.
Viď :http://chataprizelenomplese.sk/cennik-ubytovania-s-online-kalkulackou/
Ak chcete byť ubytovaní skupina spolu, napíšte, skúsime vám vyhovieť (bez záruky). Na ubytovanie podľa
požiadavok zaraďujeme podľa poradia došlých (a samozrejme identifikovaných) úhrad.
Chrápajúci: vzhľadom na to, že ubytovanie býva aj na izbách s väčšou kapacitou, uveďte túto skutočnosť,
ubytujeme vás tak, aby sa aj ostatní vyspali. Jano, ty nemusíš, o Tebe vieme.
Odporúčame vám objednať si polpenziu – chata bude plná a na večeru sú najprv podávané dopredu
objednané jedlá, ušetríte si čas. Je možné zabezpečiť ubytovanie a stravu už od stredy 14.9.2016 a/alebo
do pondelka 19.9. 2016, viď prihláška.

PARKOVISKO
Tatranské Matliare pri hoteli Hutník, bezplatné, nestrážené,
Kežmarské Žľaby pri horárni, kontakt 0903 269 822, p. Kováč,
Kežmarská Biela voda, http://mapy.hiking.sk/?x=20.29263&y=49.18823, strážené 24 h
ÚČASTNÍCKY POPLATOK
člen SVTS 5 €
nečlen SVTS 10 €
V účastníckom poplatku je zahrnutý príspevok na ubytovanie inštruktorov II. kvalifikačného stupňa
SIGNÁL GSM
Signál GSM je cca po Šalviový prameň, potom sa ukáže až pred chatou (Telekom, teda aj O2). Signál
Orange na chate a v jej blízkom okolí použiteľný nebýva, najbližšie cca 80 výškových metrov na žltej
smerom do Červenej doliny.
PRIHLÁŠKA
Prihlášku si stiahnete na http://prevyk.eu/?id=1
Prihlášky zasielajte do 30.8.2016 na: prevyk.mail@gmail.com, kontaktná osoba: Alžbeta Štofaňáková,
Peter Kalenský (tel. kontakt 0902 672 958).

Prihláška je záväzná po uhradení.
INFORMÁCIE O PLATBE
Úhrada do 31.8.2016 (spolu ubytovanie + účastnícky poplatok)
na účet PREVYKu SK3809000000005052557241 , nezabudni uviesť variabilný symbol 201606 a
špecifický symbol (číslo preukazu SVTS, nečlenovia SVTS prvých 6 čísel rodného čísla)
Ak použijete skupinovú úhradu, uveďte, prosím, ako variabilný symbol číslo preukazu SVTS jedného
z prihlasovaných (nečlenovia prvých 6 čísel rodného čísla) a mená všetkých prihlasovaných.
Ak uhrádzaš poštou lebo vkladom hotovosti na účet v SLSP, prosím pošli aj sken potvrdenia, alebo
mailom uveď sumu, variabilný symbol, dátum úhrady a čo platíš najmä pri skupinových prihláškach.
Tieto platby sa ťažko identifikujú, lebo im niekedy chýba variabilný symbol.
STORNO
Storno prihlášok: mailom alebo telefonicky (0902 672 958) do 31.8.2016.
Do 15.8.2016 bez storno poplatku,
Do 31.8.2016 storno poplatok 3 €,
Po 5.9. 2016 storno poplatok vo výške účastníckeho poplatku, vraciame celú úhradu za
ubytovanie, ak si nájdeš za seba náhradu
Úhrady vraciame po stretku po vyúčtovaní na chate.
VÝSTUPY MIMO TURISTICKÝCH ZNAČKOVANÝCH CHODNÍKOV
pod vedením inštruktorov, ktorí sa rozhodnú podľa podmienok o cieli a o účastníkoch túry. Predbežný
záujem o túry vyznačte prosím v prihláške.
Tieto výstupy sú pokračovaním výcviku a teda sú určené pre absolventov kurzu Základy VHT s
potrebnou výzbrojou:
 celotelový úväz alebo sedačka + hrudný úväz + plochá slučka na ich spájanie, prilba,
 prusik ø 4 mm dĺžky 2,5 -3 m, 2 prusiky ø 5 - 6 mm ( cca 90 a 200 cm), 2 ks plochá slučka 70 -100
cm, z toho minimálne 1 zošitá plochá nylonová slučka na odsedávák ( alebo odsedávák)
 3 karabíny s poistkou (z toho aspoň jedna HMS), keď vezmeš 5-6 nepochybíš
 zlaňovacia osma alebo reverso
 ucelené skupiny (4 a viac účastníkov) aj dynamické horolezecké lano
 zimná výzbroj (=mačky a čakan) podľa aktuálneho stavu snehu.
Osobná lekárnička, píšťalka, špeciálne upozornenie pre zábudlivcov a účastníkov zo
západných
gubernií Slovenska: áno, aj čelovku treba vziať, v Tatroch sa stmieva skôr, Slnko bude zapadať cca
o siedmej večer.
Ak by pršalo, zasa pôjdeme s celou výzbrojou
do baru, tak ako minulého roku v šiestok:
http://www.svts.sk/2070-1-opakovaci-brncakurz-25-27-9-2015-straty-37/
Zoznam túr – orientačne:
Jastrabia veža - Obtiažnosť: po Jastrabie sedlo CH, ďalej I
Karbunkulový hrebeň - Obtiažnosť: I (s obchádzaním exponovaných partií hrebeňa), II (priamo
hrebeňom)
Jahňací štít - Obtiažnosť: I-II
Kolový štít - Obtiažnosť: po Malú Zmrzlú dolinu I, Ďalej na vrchol CH-I
Čierny štít - Obtiažnosť: II
Baranie rohy - Obtiažnosť: I
Lomnický štít - Obtiažnosť: II
Nemecký rebrík so zostupom zlanením cez Medené lávky - Obtiažnosť: II
http://prevyk.eu/metodika/nemecky_rebrik.pdf
http://prevyk.eu/metodika/medene_lavky.pdf
Kozí štít - Obtiažnosť: I
Kežmarský štít - Obtiažnosť: CH - I
Huncovský štít - Obtiažnosť: I
Jednotlivé túry si môžete naštudovať aj na stránke: http://www.sprievodca.ta3.szm.com/index.html

Inštruktori:


prosíme, prihláste sa a uhraďte iba raňajky 6 € alebo polpenziu 14 €
http://chataprizelenomplese.sk/cennik-ubytovania-s-online-kalkulackou/
 prehľad záujmu účastníkov o túry podľa zaslaných prihlášok vám zašleme pred stretkom
 nahláste pls výstupy, ktoré chcete viesť, organizátorom a na Správu TANAPu.

Po šestnástykrát sa na vás tešia krásne zimnéééé Tatry a PREVYK
(bol aj nultý ročník, ale to sme ešte chceli robiť pre vás jesenné stretká)

