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Informácie o organizátorovi:
Nositeľ projektu:
Právna forma organizácie:
Adresa:
web:
Predmet činnosti organizácie:
Štatutárny zástupca:

KVT Košičan
Občianske združenie
Čermeľská cesta 1452/1, 040 01 Košice
http://kvtkosican.szm.com/
turistika, šport a ich rozvoj
Jozef Kalapoš

Predseda organizačného štábu zrazu:
Telefónne číslo:
E-mail:
Ďalšie kontakty:

Renáta Michnová
+421 – 907277074
renimichnova@gmail.com
web: http://letnyzrazkst.sk
mail: letnyzrazkstkosice@gmail.com

Ďalší organizátori:
Klub turistov Víkend, Klub turistov mesta Košíc - Regionálna rada KST Košice-mesto
s podporou
Regionálnej rady KST Košice- okolie

Základné informácie o predkladanom projekte:
Členovia združení v KVT Košičan v súčinnosti s KT Víkend a Klubom turistov mesta Košíc
majú viac ako 50 ročné skúsenosti s organizovaním turistických podujatí všetkých stupňov
obtiažnosti od jednodenných túr až po niekoľkodňové expedície do hôr na Slovensku aj
v zahraničí.
Turisti združení v Klube slovenských turistov (KST) sa v priebehu roka stretávajú na viacerých
celoslovenských podujatiach. Najvýznamnejším, ako aj najviac navštevovaným z nich je práve
celoslovenský zraz turistov a stretnutie turistických oddielov mládeže, ktorý každoročne
zaznamenáva účasť viac ako 1000 turistov zo Slovenska aj zo zahraničia.
Našou snahou bude pre účastníkov zorganizovať bohatý turistický a spoločenský program a do
tohto pritiahnuť aj občanov mesta Košice a okolitých obcí, ktoré budú programom dotknuté
(Vyšný Klátov, Zlatá Idka, Poproč, Obišovce, Kysak, Nižná Myšľa, Vyšná Myšľa, Kavečany).

Informácie o projekte:
Hlavný cieľ:
Propagácia turistických a prírodných zaujímavostí, histórie a kultúrnych tradícií v Košiciach
a ich okolí.
Rozvoj regionálnej a cezhraničnej spolupráce v oblasti turistiky v prírode a turizmu na území
Slovenska.
Cieľová skupina a hlavný prínos pre cieľovú skupinu:
Cieľovou skupinou sú všetky vekové kategórie organizovaných aj neorganizovaných turistov.
Prínosom projektu je spoznávanie aj menej známych krás východného Slovenska, návšteva
náučných chodníkov a historicky významných miest okolia Košíc, obnovenie a dobudovanie
turistickej infraštruktúry (preznačkovanie a úprava turistických chodníkov).
Spôsob zabezpečenia projektu
Príprava a realizácia projektu je postavená na dobrovoľníckej práci členov turistických klubov
z Košíc a okolia, ako aj na finančnej a materiálnej podpore vyhlasovateľa podujatia – KST
a ďalších subjektov sympatizujúcich s realizovanými aktivitami.
Očakávané výsledky projektu :
1. Obnovenie a doplnenie značenia jestvujúcich turistických chodníkov
2. Dočasné vyznačenie neznačkovaných úsekov trás s možnosťou ich dodatočného
zaradenia do siete TZCH
3. Zlepšenie kvality informácií o turistických ponukách, kultúrnych a turistických
podujatiach v Košiciach – nadviazanie užšej spolupráce s organizáciami regionálneho
turizmu
4. Zlepšenie povedomia o Košiciach a ich turistickom okolí s cieľom prilákať viac turistov
z iných regiónov Slovenska
5. čistenie turistických chodníkov v okolí Košíc
6. prínos pre ubytovací a stravovací sektor v Košiciach (ubytovanie a stravovanie pre viac
ako 1000 účastníkov na 3-6 nocí)

Najzaujímavejšie body programu:
Športová činnosť:
•
•
•
•
•

spolu 28 sprievodcovaných túr od 8 do 35 km na 11 trasách
3 cyklotrasy vo Volovských vrchoch a doline Hornádu a Torysy
fakultatívne výlety do Jasova (kláštor, náučný chodník, jaskyňa)
športové turnaje mládeže vo futbale, volejbale
a stolnom tenise

Kultúrno poznávacia činnosť:
•
•
•
•
•

Návšteva múzeí v meste pri plnení podmienok Oblastného turistického odznaku Cassovia
návšteva náučných chodníkov – Klatovské meteority, Vrabčie skaly, Hradová
archeologický komplex Hradová
Poproč – banícka obec
všetky túry sú pod vedením skúsených sprievodcov, teda účastníci dostanú informácie
o prírodných a kultúrnych zaujímavostiach okolia

Sprievodné podujatia:
•
•

cyrilometodejské služby božie na sv. Anne –v pútnickom kostole nad Rudníkom
historicko-vzdelávacie podujatie na Hradovej pre mládež

Zaujala Vás táto aktivita?
Mali by ste záujem podporiť toto podujatie,
šírenie dobrého mena o východe Slovenska
a skvalitnenie vybraných turistických chodníkov v okolí Košíc?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Poskytnutím Vášho prípadného peňažného, či nepeňažného príspevku,
poskytnutím grantu, či daru
sa môžete podieľať na zabezpečení:

nákupu zdravotníckeho vybavenia pre zabezpečenie účastníkov túr a športových turnajov
(povinné lekárničky prvej pomoci), zdravotná služba
prenájmu priestorov na slávnostné otvorenie a ukončenie podujatia a spoločenské
podujatia účastníkov
prenájmu technického vybavenia (ozvučenie a pod.)
výroby smerovníkov a pútačov, doznačkovania neznačených úsekov turistických trás
zabezpečenia dopravy a technického vybavenie potrebného pre podujatia
príspevku na zvýhodnenie ceny dopravy účastníkov na turistické trasy
zabezpečenia športových súťaží oddiely mládeže (športoviská, rozhodcovia, diplomy,
ceny, medaily
označenia pre organizačný štáb a vedúcich túr. ( tričká, šiltovky)
výroby tlačených informácií pre účastníkov(visačky pre účastníkov so základnými
potrebnými informáciami,
spravodaj s trasami a programom)
drobných suveníry pre účastníkov
správy webovej stránky

Ďakujeme za podporu
v akejkoľvek forme
- materiálnej
- finančnej
- či mediálnej

