MEDZINÁRODNÝ TURISTICKÝ ODZNAK BESKY(I)DY II - od 1. januára
2013

V období rokov 2008 až 2012 si turisti mohli na území Slovenska, Poľska a Čiech v
blízkosti Trojmedzia návštevou vybraných 24-roch miest, vždy po 8 miest v každej krajine,
splniť podmienky na získanie Medzinárodného turistického odznaku (MTO) Besky(i)dy. S
potešením môžeme skonštatovať, že medzi turistami bol o tento odznak veľký záujem. Za
všetko najlepšie hovoria čísla. Za splnenie podmienok do 14. decembra 2012 bolo na území
Slovenska udelených 761 odznakov, v Čechách udelených 821, na území Poľska 936 a za
splnenie všetkých 24 miest to bolo 670 zlatých odznakov (naozaj sú pozlátené). Celkovo
organizátori doteraz udelili 3188 veľmi pekných veľkých kovových odznakov.
Organizátori rozhodli pre veľký záujem turistov predĺžiť plnenie do 15. septembra 2013
nasledovným spôsobom:
Návštevu miesta si potvrdíte len pečiatkou na príslušnom mieste v záznamníku a samolepku
za návštevu, si zakúpite pri vydávaní odznaku, ktoré bude realizované - na spoločných
zverejnených akciách pre rok 2013, resp. osobne u jednotlivých organizátoroch MTO
Besky(i)dy. V prípade žiadosti o zaslanie poštou budú záznamníky zasielané na dobierku.
Každý z organizátorov má k dispozícii všetky druhy odznakov - poľský, český, slovenský aj
zlatý. Po skontrolovaní a doplnení chýbajúcich samolepiek vám vydá ktorýkoľvek z týchto
odznakov.
Návštevu, pre mnohých turistov, nových turisticky zaujímavých miest na atraktívnom území v
blízkosti spoločných česko-slovensko-poľských hraníc a zároveň aj ich záujem o takúto
spoločnú akciu "donútil" organizátorov pouvažovať nad pokračovaním myšlienky a tak by
sme vám radi predstavili MEDZINÁRODNÝ TURISTICKÝ ODZNAK BESKY(I)DY II.
Organizátori Medzinárodného turistického odznaku Besky(i)dy II, KČT Třinec a

PTTS-BS v RC (Česko) PTTK - oddiel Wisła a PTTK - oddiel Żywiec (Poľsko) a KT
Vysoká nad Kysucou (Slovensko), spolu s návštevnými miestami, pozývajú všetkých
turistov v rámci plnenia na návštevu celkom 18
vybraných miest na území všetkých troch štátov Česko: Slavíč, Studeničné, Kamenitý, Gruň,
Archeopark Chotěbuz, Filipka
Poľsko: Ochodzita, Wieża Piastowska w Cieszynie,
Wisła - Zameczek Habsburgów, Pilsko, Groń Jana
Pawła II, Żywiec - Muzeum Miejskie
Slovensko: Veľký Polom, Živčáková, Súľovský hrad,
Vrátna dolina - Jánošíkove diery, Historická lesná
úvraťová železnička a Múzeum kysuckej dediny Nová
Bystrica - Vychylovka, hrad Strečno.

Plnenie podmienok MTO Besky(i)dy II je možné od 1. januára 2013 (odporúčame účasť
na turistickej akcii Novoročný výstup na Veľký Polom, ktorý organizuje KST Polom Raková
- kde bude Záznamík aj samolepka v predaji) a je časovo obmedzené do 15.9.2015.
Podmienky na získanie plnenia odznaku môže plniť každý - individuálne alebo
organizovane, bez ohľadu na štátnu príslušnosť, vek a členstvo v turistickej organizácii - po
zakúpení Záznamníka (deti a mládež do veku 15 rokov len s rodičmi, alebo v sprievode
vedúceho TOM či inej zodpovednej osoby). Záznamník môžete získať zakúpením na každom
kontrolnom mieste alebo na
spoločných turistických akciách
„vyhlasovateľov odznaku“.
Termíny spoločných turistických
akcií v jednotlivých rokoch
plnenie MTO Besky(i)dy II, ako aj
všetky potrebné informácie o MTO
Besky(i)dy II nájdete na internete
na:
www.kct-trinec.ic.cz,
www.ptts-beskidslaski.cz,
www.pttk.wisla.pl,
www.zywiec.pttk.pl,
www.turistika.e-kysuce.sk.
Potvrdzovanie návštevy sa
realizuje zakúpením okrúhlej
samolepky a nalepením na určené
miesto v Záznamníku. Samolepku

obrázku si účastník zakúpi na mieste pre potvrdzovanie návštevy. Jednotlivé návštevné miesta
môžete navštevovať v ľubovoľnom poradí, takže podmienky môžete plniť súčasne vo
všetkých troch štátoch. Pre získanie odznaku v jednom štáte je potrebné navštíviť
minimálne 5 ľubovoľne vybraných miest zo 6 uvedených. Prémiový odznak získate po
navštívení všetkých 18 kontrolných miest uvedených v Záznamníku. Udeľovanie odznakov
po splnení niektorého stupňa odznaku je možné na ktorejkoľvek spoločnej turistickej akcii,
pričom každý organizátor môže udeliť ktorýkoľvek odznak.
Po splnení všetkých podmienok tak zostáva každému účastníkovi Záznamník s
popisom jednotlivých miest a s farebnými samolepkami, štyri veľké kovové odznaky
tvoriace jednu sériu, ktorú nie je možné získať iným spôsobom a tiež mnohé zážitky a
spomienky. Tak čo, pridáte sa?

http://www.turistika.ekysuce.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=1033&Itemid=202

