
 
  

  

TERMÍN  

17.- 19. 5. 2019  
  

 MIESTO  

poľské Tatry, chata PTTK Murowaniec v doline Gąsienicowej (Schronisko PTTK Murowaniec na 

Hali Gąsienicowej, www.murowaniec.e-tatry.pl)  

  

PRÍSTUP  

najrýchlejší je z Kužnic (čast Zakopaného) po modrej značke, tu sa platí za vstup do TPN (5 PLN, cca 

1,10 €),vzdialenosť 5km, prevýšenie 490m, čas 1.30h, ale možné sú aj ďalšie prístupové trasy, napr. aj 

z Lysej Poľany https://mapy.hiking.sk/?x=20.1139&y=49.26358&ref=permalink. Na Lysú Poľanu sa 

dostanete autobusom SAD podľa aktuálneho cestovného poriadku, alebo vlastnou dopravou (na 

parkovanie je možné využiť aj platené, nestrážené parkovisko Palenica Białczańska - poplatok za auto 

je 20 PLN alebo 5 € na deň).   

  

PROGRAM   

- piatok 17. 5.  - príchod (príchod po 18.00 nám nahláste vopred mailom, v deň konania SMS s 
priezviskami),  

- 20.00 - otvorenie stretnutia  

- sobota 18. 5.  - túry v Tatrách (napr. Orlia prť, Svinica, Kozí vrch, Kasprov vrch a i.)  

- nedeľa 19. 5.  - ukončenie stretnutia,  

- túry v Tatrách (napr. návrat cez sedlo Zawrat, Morské oko na Lysú Poľanua i.)  

  

UBYTOVANIE   

je zabezpečené pre 18 účastníkov v turistickej 8 a 10 posteľovej izbe za 15,00 € /osoba/noc. V cene je 

zahrnutá úhrada kúpeľného poplatku a prikrývka. Posteľná bielizeň sa dá požičať za 4,00 € na pobyt. 

Ubytovanie je možné zabezpečiť už od štvrtka 16. 5. 2019.  

  

STRAVOVANIE  

- k dispozícii je reštaurácia, bufet a vriaca voda zdarma,  

- reštaurácia je otvorená od 7.30 do 20.00 hod  

  

ÚČASTNÍCKY POPLATOK  

- člen SVTS:  15,00 €, po  1. 5. 2019   25,00€  

- nečlen:  20,00 €, po  1. 5. 2019   30,00€  

V účastníckom poplatku sú zahrnuté náklady na ubytovanie potrebného počtu inštruktorov.   

  

PRIHLÁŠKA A ÚHRADA  

do 1. 5. 2019  

Prihlášku pošlite mailom na prevyk.mail@gmail.com, info Richard Bodnár, 0907 103 730. Ak chcete byť 

ubytovaní ako skupina spolu, napíšte to do poznámky, skúsime vám vyhovieť (bez záruky).  

  

  

 

5. jarné tatranské stretnutie SVTS 
  

na chate PTTK   Murowaniec   
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Úhradu bankovým prevodom na účet PREVYK, o.z. IBAN SK3809000000005052557241, spolu za 

ubytovanie a účastnícky poplatok, podľa prihlasovacej tabuľky, variabilný symbol: 201903, špecifický 

symbol: číslo preukazu SVTS, nečlenovia prvých 6 čísel rodného čísla, správa pre prijímateľa: 

priezvisko, pri skupinovej úhrade priezviská všetkých prihlásených. Prihláška je záväzná po prijatí 

úhrady za stretnutie na účet PREVYK-u.  

  

STORNO  

Storno prihlášok písomne,  

- do 1. 5. 2019  bez storno poplatku,   

- po 1. 5. 2019 je storno poplatok vo výške účastníckeho poplatku a ceny ubytovania za prvú noc.   

   

TÚRY  

Plánované sú túry po značkovaných chodníkoch TPN. Vzhľadom na termín stretnutia predpokladáme, 

že budú zimné podmienky, a tak pre bezpečné zvládnutie túr je vhodné, aby ste mali absolvované letné 

a zimné kurzy základov VHT a potrebnú výzbroj (prilba, celotelový úväz alebo sedačka + hrudný úväz 

+ plochá slučka na ich spájanie, 2 prusíky priemeru cca 5-6 mm (90-200cm), 2 ks plochá slučka 60-200 

cm, odsedávak 70-90 cm, aspoň 3 ks karabíny s poistkou, z toho 1 ks HMS karabína, zlaňovacia 

osma/reverso a ucelené skupiny aj lano). Zimná výzbroj (mačky a čakan) podľa aktuálneho stavu snehu, 

pravdepodobne bude potrebná.  

  

Pozývame inštruktorov k zabezpečeniu túr. Potrebnému počtu aktívnych inštruktorov preplatíme 

náklady na ubytovanie a ústredie SVTS náklady na dopravu pre  I2  vo výške cestovného hromadným 

dopravným prostriedkom a diéty podľa slovenskej sadzby.  

  

POISTENIE  

Poistenie na záchranu v poľských Tatrách toho času nie je potrebné.  

  

Teší sa na vás organizátor: PREVYK, o.z. - Prešovský vysokohorský klub.  


