Odznak 100 jarných kilometrov 2010 - 54. ročník podujatia
Opäť aj tento rok sme pripravili pre turistov - mladých, starých, organizovaných, aj
neorganizovaných - tradičný jarný - turistický odznak "100 jarných kilometrov", ktorý sa dá
získať za absolvovanie túr, vychádzok v jarnom období. Od roku 1957, kedy bol prvý ročník, je to
už celkovo 54. ročník tejto turistickej náborovej
akcie. Obdobie plnenia v roku 2010 je oficiálne
stanovené od 21. marca 2010 a trvá až do 30. júna
2010. Kovový odznak sa prichytáva pinkou,
veľkosť je na šírku 30 mm.
Plnenie náborového turistického odznaku 100
jarných kilometrov má veľmi jednoduché
pravidlá. Účasť na otvorení jarnej turistickej
sezóny v odboru, regióne, účasť na jarných
vychádzkach s vedúcim, alebo cvičiteľom, alebo
pochod v jarnom období. Splnenie sa
nedokladuje, je osobnou cťou každého účastníka.
Pre záujemcov sme pripravili aj jednoduchý
záznamník, ktorí si môžu stiahnuť a vytlačiť zo
stránky www.turistika.e-kysuce.sk. Odznak je
vhodnou odmenou pre deti a mládež za činnosť v turistických oddielov mládeže, ale aj v rámci
turistických krúžkov na školách, resp. centrách voľného času a samozrejme aj pre ostatné vekové
kategórie.
Odznak si môžete objednať (najlepšie spoločne pre väčšiu skupinu e-mailom) na adrese:
1.ŠK KST Turzovka, Mgr. Vladimír Pekár, Stred - 371, 023 54 Turzovka
tel. +421/(0)905 576 506, e-mail: vladimirpekar@centrum.sk.
Odznak(y) môžete objednať aj vyplnením a odoslaním objednávky turistického odznaku "100
jarných kilometrov 2010" na internetovej stránke www.turistika.e-kysuce.sk.

Cena kovového odznaku 100 jarných km - 2010 (veľkosť odznaku na šírku - 3 cm) je
stanovená na 0,90 € (25,00 CZK), balné 1,00 € (30,00 CZK), odznaky budú posielané na
dobierku (prípadne aj iným spôsobom - podľa dohody pri objednávaní). Poštovné bude
účtované podľa cenníka slovenskej resp. českej pošty. Za každých 10 ks objednaných
odznakov Vám pribalíme 1 ks zadarmo!

Mgr. Vladimír Pekár, predseda 1. ŠK KST Turzovka
Odznaky si objednajte už dnes, aby ste mali odznaky pri otváraní turistickej sezóny.
Ak si objednáte odznak hneď, môžete ho mať k dispozícií na podujatiach už od nedele 21.
marca 2010.

