
                        KLUB TURISTOV Slimáci  Veľký Meder 
                    SK 932 01 Veľký Meder, Želiarska 45, mobil: +421 903 659 052, 0905 542 493 

                                                                

                                                                     Vybavuje: Ollé A                                   Veľký Meder: 9.07.2010 

 

              

            ZÁSADY ORGANIZACIE TURISTICKÉHO PODUJATIA 

 
1.    Príprava podujatia 

2.    Zabezpečenie cesty 

3.    Zabezpečenie turistického podujatia v teréne. 

4.    Zodpovednosť 

5.    Postihy 

 

Body: 

 

1.  Príprava podujatia 

 

1.1.  Trasa určená ročným plánom 

1.2.  Trasa určená mimoriadne VV 

1.3.  Podujatie cyklo, alebo pešia bez použitia autobusu možno zorganizovať bez zasadnutia  

        VV. 

1.4.  Pozvánky treba rozdať(rozoslať) najneskôr dva týždne pred podujatím(pokiaľ tomu  

        nebránia mimoriadne udalosti, počasie atď. Rozhodne VV.) 

         1.4.1.  VV rozhodne o čase 

                          - odchodu 

                          - cestovné 

                          - poistné 

                          - iné(nešpecifikované) 

         1.4.2.  Úhrada podujatia 

                          - platí sa do termína určeného VV 

                          - pri platení v  autobuse suma navyšená o 10% z dôvodu rezervácie 

                          - pri odrieknutí 24hodín pred podujatím – stornovaci poplatok 10% 

                             (v prípade rezervácie + 10% z cestovného, + poistenie) 

         1.4.3.  Spôsob úhrady  

                          - hotovosť možno zaplatiť u členov výboru 

                            ( Ollé, Krupicová, Krupica, Burián, Kosár, Berecz, Elšík) 

- prevodom na účet (Internet banking) 

- šekom   

 

  

2. Zabezpečenie, presun autobusom, vlakom.   

 

2.1. Vedúcim podujatia( autobusu, vlaku) 

                          - predseda (podpredseda, člen VV) 

                          - určení VV 

2.2.  Zástupcom 

                          - podpredseda (člen VV) 

                          - určení VV 



2.3.  Zodpovednosť 

         2.3.1.  osoba staršia ako 18 rokov zodpovedá za seba a jej zverené maloleté osoby. 

         2.3.2.  deti a mládež do 18 rokov len v sprievode určeného sprievodcu, alebo osoby  

                    staršej ako 18 rokov. 

         2.3.3.  každý účastník podujatia je povinný uposlúchnuť nariadenia vedúceho, alebo  

                    jeho zástupcov. 

 

 

3. Zabezpečenie podujatia v teréne 

 

3.1. Podujatie je pripravené podľa plánu – trasa (trasy) 

3.2. Na každú trasu je určený vedúci,  

                   - trasa obtiažnosti A má vedúceho(prvého a posledného) 

                   - trasa obtiažnosti B a nižšej má jedného vedúceho, určí VV, prípadne  

                      sa určí na mieste.  

 

 

 

4. Každý účastník podujatia prihlásením sa zaväzuje, že sa zúčastňuje na vlastnú  

    zodpovednosť a bude dodržiavať stanovy KT a zásady organizácie podujatia. 

     

    Účastník podujatia zodpovedá za svoju riadnu výstroj zodpovedajúcu  

    terénu a počasiu. 

 

 

5.  V prípade nedodržiavania stanov KT Slimáci a Zásad O.T.P. môže VV pristúpiť 

     v krajnom prípade aj k vylúčeniu člena z KT. 

 


