Międzynarodowa Odznaka Turystyczna - II edycja

BESKYDY II

1 stycznia 2013 roku rusza druga edycja
edycja Międzynarodowej Odznaki Turystycznej BESKY(I)DY II.
Zachęcamy do jej zdobywania.
Część wyjazdów Koła będzie nastawiona równieŜ na punkty kontrolne do odznaki.
KsiąŜeczkę moŜna nabyć równieŜ w naszej siedzibie Koła w śywcu.

Warunki uzyskania MTO BESKY(I)DY II

A) Organizatorem Międzynarodowej Odznaki Turystycznej BESKY(I)DY II są wspólnie:
Klub Czeskich Turystów w Trzyńcu
PTTS „Beskid Śląski“ w RCz
PTTK - oddział w Wiśle
PTTK - oddział w śywcu
KT Wysoka nad Kysucą

B) Warunki uzyskania Odznaki
1/a/ Warunki uzyskania odznaki moŜe wypełniać kaŜdy, bez względu na przynaleŜność
państwową, wiek i członkowstwo w organizacji turystycznej po zakupieniu KsiąŜeczki
b/ dzieci i młodzieŜ do wieku lat 15 w obecności rodziców, lub pod przewodnictwem kierownika
TOM albo innej osoby odpowiedzialnej.

2/ KsiąŜeczkę moŜna uzyskać:
a/ na kaŜdym punkcie kontrolnym (po 6 punktów w Czechach, w Polsce i na Słowacji)
b/ na wspólnych imprezach turystycznych organizowanych przez „ustanawiających odznakę“.
Terminy wspólnych imprez turystycznych moŜna znaleźć na internecie na stronach:

www.kct-trinec.ic.cz
www.ptts-beskidslaski.cz
www.pttk.wisla.pl
www.zywiec.pttk.pl
www.turistika.e-kysuce.sk.

3/ Cena KsiąŜeczki MOT Besky(i)dy II wynosi: 30,00 Kč albo 5,00 Zł albo 1,00 EUR.

4/ Potwierdzenie uczestnictwa: zakupem okrągłej naklejki i wklejeniem jej do KsiąŜeczki na
przeznaczone miejsce. Naklejkę moŜe uczestnik zakupić takŜe w miejscu rejestracji uczestnictwa.
W przypadku, Ŝe w miejscu sprzedaŜy nie ma naklejek, naleŜy potwierdzić uczestnictwo miejsca
pieczątką albo innym wiarygodnym potwierdzeniem, KsiąŜeczkę moŜna zakupić przy odbiorze
odznaki. Podobnie moŜna postąpić teŜ w wypadku, kiedy sprzedający sprzedaje naklejki za
wyŜsze ceny, niŜ podano powyŜej.

5/ Cena sprzedaŜy 1 sztuki naklejki wynosi: 15,00 Kč albo 2,50 Zł albo 0,50 EUR.

6/ Spełnienie warunków:
a/okres spełniania warunków jest czasowo ograniczony: od 1.1.2013 do 15.9.2015
b/ poszczególne miejsca moŜna odwiedzać w dowolnej kolejności
c/ warunki moŜna spełniać równocześnie we wszystkich trzech państwach.

7/ Stopnie odznak:
a/ dla uzyskania odznaki w jednym państwie potrzeba odwiedzić minimalnie 5 dowolnie
wybranych miejsc z 6 wymienionych
b/ odznakę premiowaną moŜna uzyskać po odwiedzeniu wszystkich 18 miejsc kontrolnych
wymienionych w KsiąŜeczce.

8/ Udzielanie odznak po spełnieniu poszczególnych stopni odznaki:
a/ na jakiejkolwiek wspólnej imprezie turystycznej wymienionej wg. punktu 2/b
b/ kaŜdy organizator moŜe wręczyć dowolną odznakę po spełnieniu ww warunków. Odznaki są
odpłatne w cenie 5,- zł albo 1 Euro.
c/ w wypadku, Ŝe KsiąŜeczka będzie doręczona pocztą, będzie wraz z odznaką przesłana
przesyłką pobraniową za liczeniem opłaty za opakowanie w wysokości 30,00 Kč albo 5,00 Zł albo
1,00 EUR, adresy pocztowe są podane na stronach internetowych wg.p. 2b.

9/ Spełnianie warunków MTO Beskidy II wykonuje kaŜdy uczestnik na własne ryzyko.

Miejsca, które trzeba zwiedzić i uzyskać stamtąd naklejki (przy braku naklejki potwierdzenie pieczątką):
Polska:
1. Ochodzita
2. WieŜa Piastowska w Cieszynie
3. Wisła - Zameczek Habsburgów
4. Pilsko (Hala Miziowa)
5. Groń Jana Pawła II
6. śywiec - Muzeum Miejskie

Słowacja:
1. Velky Polom
2. śivcakova - Marianske Putnicke Mesto
3. Sulovsy Hrad
4. Vratna Dolina - Janosikove Diery
5. Nova Bystrica - Vychylovka
6. Hrad Streczno

Czechy:
1. Slavicz
2. Studeniczne
3. Kamenity
4. Gruń - Hotel Charbulak
5. Archeopark Chotebuz
6. Filipka

