
PPPRRROOOPPPOOOZZZÍÍÍCCCIIIEEE   
 

45.slovenský zimný zraz turistov a TOM 
 

ORGANIZÁTOR  

Organizátorom 45. slovenského zimného zrazu turistov je z poverenia Ústrednej rady 

KST Regionálna rada Klub slovenských turistov Stará Ľubov ňa. 

 

MIESTO A TERMÍN KONANIA ZRAZU  

Miestom zrazu sú Ľubovnianske Kúpele v termíne 27.1. – 30.1.2011 

 

ÚČASŤ NA ZRAZE  

Na zraze sa môžu zúčastniť organizovaní turisti členovia Klubu slovenský turistov 

a zahraničných turistických organizácii (KČT, PTTK, ...), členovia TOM a ich vedúci, 

a neorganizovaní záujemcovia o turistiku. 

 

PRIHLÁŠKY  

Správne vyplnenú prihlášku so zoznamom účastníkov a kópiou dokladu o úhrade 

účastníckych poplatkov, poplatkov za ubytovanie a stravu je potrebné zaslať na 

adresu: KST Stará Ľubov ňa, Ján Kunák, Mierová 23, 064 01 Stará Ľubov ňa. 

Prihlásiť sa je možné aj elektronicky, zaslaním prihlášky  a dokladu o zaplatení 

príslušných poplatkov na e-mailovú adresu: kunak@staralubovna.sk, alebo 

andrej.poremba@gmail.com. Termín na zaslanie prihlášok na 45. SZZT je 15. 

december 2010. Po tomto termíne sa mení výška zrazových poplatkov 

a usporiadateľ nemôže garantovať ubytovacie a stravovacie kapacity. Platbu je 

možné realizovať bankovým prevodom v prospech účtu číslo: 0103867088/0900 

v Slovenskej sporiteľni, alebo poštovým poukazom na účet. Na webovej stránke 

organizátora bude priebežne aktualizovaný zoznam platných prihlášok na zraz. 

 

PREZENTÁCIA 



Prezentácia sa uskutoční vo vstupnej hale Hotela Ľubovňa v Ľubovnianskych 

kúpeľoch. Pri prezentácii je potrebné predložiť platný preukaz člena turistickej 

organizácie, doklad o zaplatení príslušných platieb a potvrdenie o bezinfekčnosti 

prostredia. Účastník, ktorý sa nepreukáže členským preukazom turistickej 

organizácie doplatí rozdiel zrazových poplatkov pri prezentácii. Každý účastník je 

povinný mať pri sebe preukaz poistenca zdravotného poistenia. 

 

POPLATKY  

 

Zrazové poplatky v € Do 15.12.2010 Po 15.12.2010 

Člen KST, KČT, PTTK, ... 7,0 10,0 

Nečlen 10,0 13,0 

TOM a ich vedúci 3,5 5,0 

Mládež do 18 rokov 5,5 7,0 

Vedúci TOM platí ako TOM pri skupine aspoň 10 účastníkov TOM 

Stornovanie prihlášky a vrátenie poplatkov je možné len na základe písomnej 

žiadosti. Ak je žiadosť podaná do 27.12.2010 vráti sa celá suma zaplatených 

poplatkov, pri žiadosti do 14.1.2011 bude vrátených 50% uhradených poplatkov, po 

14.1.2011 sa úhrada nevracia. Pri týchto platbách bude účtovaný manipulačný 

poplatok 1,5 €. 

 

UBYTOVANIE  

Ubytovanie bude zabezpečené pre všetkých, ktorí sa v stanovenom termíne prihlásia 

a uhradia príslušné poplatky v Hoteli Ľubovňa v Ľubovnianskych kúpeľoch. V cene 

ubytovania je zahrnutý aj miestny poplatok. Ceny za ubytovanie: 

 

Ubytovanie  

HOTEL ĽUBOVŇA 
Cena za osobu 

a noc v € 

Dospelí 11,0 

TOM a ich vedúci 5,0 

Vedúci TOM platí ako TOM pri skupine aspoň 10 účastníkov TOM 

 

ZIMNÉ TÁBORENIE  



Pre záujemcov bude vyhradený priestor pre zimné táborenie, za účastnícky poplatok 

a poplatok 3 € za celý pobyt. 

 

 

STRAVOVANIE  

Stravovanie pre účastníkov je zabezpečené v hoteli Ľubovňa v nasledujúcich 

cenách: 

Raňajky   2,0 € 

Obed (formou balíčka na trasu) 2,5 € 

Večera  3,0 € 

 

Upozornenie:  

- Možnosti nákupu potravín v Ľubovnianskych Kúpeľoch sú obmedzené, 

odporúčame využiť ponuku hotela.  

- Pri raňajkách bude pre účastníkov k dispozícii čaj aj so sebou na trasu do 

termosky resp. fľaše. 

- Jedálny lístok – viď nižšie. 

 

DOPRAVA 

Do Starej Ľubovne je dobré spojenie vlakom aj verejnou autobusovou dopravou. Zo 

Starej Ľubovne do Ľubovnianskych Kúpeľov bude zabezpečená doprava autobusom 

v určených intervaloch. Pri väčšej skupine účastníkov mimo obvykle príchody vlakov 

a autobusov doprava na zavolanie (tel.: 0918676465). Pri hoteli je nestrážené 

neplatené parkovisko pre účastníkov, ktorí prídu vlastnými autami.  

Preprava účastníkov na trasy bude za úhradu. 

 

RÔZNE 

1. V priebehu zrazu je dohodnuté zľavnené vstupné na Ľubovniansky hrad 

a skanzen v sume 2,5 € dospelý a 2 € mládež do 18 rokov. 

2. Pre platne prihlásených účastníkov zrazu je dohodnutá zrazová cena za 

ubytovanie  a stravovanie pre celý týždeň, t.j. 24.1. - 30.1.2011. 

3. V cene ubytovania je aj vstup do hotelového bazénu a fitnes,  

4. Informácie o zraze www.kstsl.sk, www.sorea.sk,  kunak@staralubovna.sk, 

andrej.poremba@gmail.com . 


