
Propozície turistického prechodu Nízkymi Tatrami na počesť SNP 
(18-20.8.2017) 

 
Názov podujatia: 
Prechod Nízkymi Tatrami na počesť SNP 
 

Hlavný organizátor: 
Klub Slovenských turistov v Dobšinej 
 

Sponzor podujatia: 
Mesto Dobšiná 
 

Organizačný výbor: 
Predseda organizačného výboru: Milan Lukáč 
Podpredseda organizačného výboru: 
Renáta Csobádiová 
 

Termín konania turistického prechodu: 
18-20.8.2017 
 

Odchod: 
18.8.2017 o 6.00 h. z autobusovej zastávky 
„Námestie baníkov“ v Dobšinej 
 

Príchod: 
20.8.2017 vo večerných hodinách 
 

Plánované trasy: 
18.8.2017 
Varianta č. 1 
Trangoška-Chata M.R. Štefánika – Ďumbier – 
Chopok-Hotel Sorea SNP 
vzdialenosť 18.1 km      čas 6:55 
 

Varianta č. 2  
Liptovský Ján – Poludnica - Iľanovo 
vzdialenosť 10.1 km       čas 4:55 
 

19.8.2017 
Varianta č. 1 
Hotel Sorea SNP - Poľana- – Siná - 
Demänovská jaskyňa slobody  
vzdialenosť 17.2 km čas 7:40 
 

Varianta č. 2 – možnosť trasy č.2 z piatka 
 

20.8.2017 (resp. náhradné varianty) 
Hotel Sorea SNP – Ostriedok – Demänovská 
jask. Slobody (možnosť návštevy aj 
Demänovskej ľadovej jaskyne) 
 
Náhradná varianta: 
Kúpanie v Liptovskom Jáne  
 

Prihlášky: 
Termín prijímania prihlášok: 31.7.2017 
Renáta Csobadiová: 0905 282 508 - Pizzeria „U 
Eda“  
Anna Zahoranská: 0905249547 
Milan Lukáč: 0904 239 761 
 
Účastnícky poplatok: 
100,- €  
80,- € členovia KST 
+ zľava za každú odpracovanú brigádu za 
posledný rok 10,- € 
V účastníckom poplatku je zahrnuté: 

- Ubytovanie v Hoteli Sorea SNP*** 
- polpenzia 
- doprava 
- účastnícky list 

 
Ubytovanie: 
Hotel SOREA SNP*** 
- dvojlôžkové izby, rodinné izby 
- kúpeľňa, WC, TV SAT, rádio,  
- WIFI v spoločenských priestoroch 
 
Upozornenie: 
Bez úhrady účastníckeho poplatku nebude 
prihláška akceptovaná! 
Uhradený poplatok turistického prechodu sa 
v prípade neúčasti na turistickom prechode 
nevracia!   
 
Poistenie a zodpovednosť: 
Účastníci sa turistického prechodu zúčastňujú na 
vlastnú zodpovednosť. Organizátor nepreberá 
zodpovednosť za škody na majetku alebo na 
zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo 
cestou a pobytom v mieste ich konania. 
Členovia KST majú v rámci členského poplatku 
zabezpečené úrazové poistenie. 
Ostatným účastníkom sa odporúča zabezpečiť si 
individuálne zdravotné poistenie a poistenie 
nákladov na záchranné akcie.  
 
 
Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť program 

turistického prechodu. 


