KRIVÁŇ
2018

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV - REGIÓN LIPTOV

A
MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, MESTO VYSOKÉ TATRY,
MATICA SLOVENSKÁ, OBEC PRIBYLINA

ORGANIZUJÚ

NÁRODNÝ VÝSTUP
NA KRIVÁŇ
2018
venovaný roku slovenskej štátnosti
100. výročie od vzniku ČSR
50. výročie obnoveného národného výstupu na Kriváň
25. výročie vzniku Slovenskej republiky

18. augusta 2018

Čestné predsedníctvo:
Predseda:
Ján Blcháč - primátor Mesta Liptovský Mikuláš

Členovia:
Ján Mokoš - primátor Mesta Vysoké Tatry
Marián Gešper - predseda Matice slovenskej
Peter Dragúň - predseda KST
Milan Kohút - starosta Obce Pribylina
Ján Lupták - predseda RR KST-L

Organizačný výbor:
Predseda:
Ján Lupták - KST-L
Členovia:
Jindřich Racek - sekcia PT KST
Dana Guráňová - Mesto Liptovský Mikuláš
Ján Bendík - Mesto Vysoké Tatry
Marek Nemec - Matica slovenská Liptovský Mikuláš
Ondrej Bunta - KST-L
Jana Sokolová - KST-L
Pavel Lupták - KST-L
Pavol Sitek - KST-L

PROGRAM NÁRODNÉHO VÝSTUPU NA KRIVÁŇ 2018
17. 8. 2018 PIATOK
Príchod účastníkov do ATC Pribylina - Račkova dolina, ubytovanie vo vlastných stanoch,
prípadne individuálne v ubytovacích zariadeniach
17.30 hod - otvorenie podujatia - ATC Račkova dolina
18. 8. 2018 SOBOTA
06.00 hod - odchod autobusu zo železničnej stanice v Liptovskom Mikuláši
06.30 hod - odchod autobusu z ATC Račkova dolina
06.30 - 11.00 hod - výstup na Kriváň
11.00 hod - privítanie účastníkov výstupu na vrchole Kriváňa
17.00 hod - odchod autobusov z Troch studničiek
18.30 hod - ukončenie podujatia a táborák v ATC Račkova dolina

INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV
1. Možnosť táborenia je v ATC Pribylina - Račkova dolina. Do táboriska je možný vjazd
motorových vozidiel. Účastníci táboria na vlastné náklady. Po predložení účastníckeho lístka
im bude poskytnutá zľava. V táborisku je možnosť nákupu občerstvenia, potravín
a stravovania v reštaurácii ATC, alebo stravovanie z vlastných zásob.
2. Kancelária organizačného výboru je od 17. do 19. augusta 2018 v ATC Pribylina - Račkova
dolina. Aktuálne informácie pre účastníkov táboriacich v ATC budú vyvesené na nástenke
organizačného výboru a na recepcii ATC.
3. Dňa 18. augusta 2018 je pre účastníkov výstupu zabezpečená autobusová doprava.
Z Liptovského Mikuláša na Tri studničky bude zabezpečená autobusom podľa požiadaviek
a prihlášok účastníkov. Odchod zo železničnej stanice v Liptovskom Mikuláši je o 6.00 hod,
z ATC Račkova dolina o 6.30 hod. Odchod späť z Troch studničiek z parkoviska bude
spresnený ráno v autobuse.
4. Národný výstup na Kriváň sa uskutoční dňa 18. augusta 2018 od Troch studničiek
a Jamského plesa po značkovaných turistických chodníkoch. Každý účastník absolvuje
výstup na vlastnú zodpovednosť! Je potrebné si uzatvoriť individuálne poistenie na hory!
5. Výmenou za účastnícky lístok dostanú účastníci podujatia výstupový odznak, ktorý sa
vydáva na Kriváni - v Daxnerovom sedle (prípadne na spojnici chodníkov v závislosti od
počasia) do 13.45 hod.
6. Účastníci sú povinní dodržiavať zásady ochrany prírody a pohybu v Národnom parku, dbať
na pokyny usporiadateľov, Horskej záchrannej služby, pracovníkov Správy štátnych lesov
TANAP-u a pracovníkov Správy TANAP-u.

Objednávku účastníckych lístkov s uvedením použitia dopravy organizátorov, táborením
v ATC Račkova dolina, vyplňte v

online formulári
V prípade, že nechcete využiť online formulár, kontaktujte:
Ján Lupták, Tichá 1718/22, 034 84 Liptovské Sliače
mobil: 0911 207 728
janoluptak@gmail.com

Poplatok za jeden výstupový lístok je 5 €, s dopravou organizátora spolu 7 €.
Účastnícky poplatok uhraďte na účet KST-Liptov, PRIMA BANKA a.s. pobočka Ružomberok,
číslo účtu: 8371547001/5600, IBAN: SK52 5600 0000 0083 7154 7001

Informáciu o zaplatení zašlite najneskôr do 31.7.2018.
a) potvrdenie o zaplatení (výpis z účtu) odošlite elektronicky na emailovú adresu:
janoluptak@gmail.com .
b) potvrdenie o zaplatení na pošte (ústrižok) stačí odfotiť a poslať emailom, alebo odoslať
poštou na adresu: Ján Lupták, Tichá 1718/22, 034 84 Liptovské Sliače.
Po pripísaní účastníckeho poplatku na účet KST-Liptov a spárovaní bude prihláška
zaregistrovaná.
Počet výstupových lístkov je limitovaný počtom 500 účastníkov, po naplnení limitu ďalšie
objednávky nebudú akceptované!

Želáme Vám veľa príjemných zážitkov z Národného výstupu na Kriváň 2018.

