Klub

KAMIKSE

ťa pozýva na

Čistenie a splav Prielomu Hornádu
eko-akcia čistenia Prielomu v rámci projektu „Starám sa o svoju rieku“
tradičná akcia nášho klubu a jediný možný legálny spôsob, ako splaviť najkrajšiu časť Hornádu

Termín:

20. – 21. 4. 2013

Varianta A: sobota Hnilec (úsek podľa vody), nedeľa eko - Hornád (Hrabušice – Čingov)
Varianta B: sobota čistenie Hornádu, nedeľa pohodový splav Prielomu (nie je možné zúčastniť sa
len nedeľňajšieho splavu)

Obtiažnosť: ww I – II
Doprava:
autobus (Košice – Prešov – Hnilec – Čingov - Hrabušice a s5) alebo individuálna
Ubytovanie: hotel Trio http://www.hoteltrio.sk/index.php?pageID=1 prípadne hotel Park, Čingov
po dohode možnosť ubytovať sa aj skôr (od piatku atp.)
Poplatky:
- autobus:
15,- €/osoba
- ubytovanie:
11,00 €/osoba
- možnosť polpenzie: 7 €/osoba
- poplatok za splav Prielomu Hornádu: 3,- €/osoba
Zraz účastníkov bude v sobotu 20.4. o 7:00 v klube na Popradskej resp. o 7:30 na
lodenici na Aničke, odchod je naplánovaný na 8:00 (po dohode sú možné aj ďalšie nástupné miesta po
trase). Predpokladané ukončenie akcie v nedeľu cca 15:00 na Čingove.

Program:

Do piatku 12.4. prosím dajte vedieť, o ktorú variantu máte záujem!
Záujemci hláste sa na branko@kamikse.sk alebo na 0915 987 039 alebo v klube na Popradskej
v klubových dňoch, prihlásiť sa a zaplatiť zálohu 10,- € je treba do stredy 17.4. Zaplatiť v klubovni alebo
na účet 520700-4200184869/8360 (do správy uviesť meno a „Prielom“).
Prosím uviesť záujem o ubytovanie, polpenziu, cestu autobusom. Kto má záujem o akciu bez
ubytovania (vlastná doprava) nech dá tiež vedieť.
Pozor! Splav Prielomu Hornádu je možný len na základe Výnimky udelenej Ministrestvom životného
prostredia a počet účastníkov je tiež limitovaný!
Každý účastník musí mať výbavu zodpovedajúcu náročnosti splavu (vesta, prilba, vhodné oblečenie,
zabezpečenie lode proti potopeniu), popruhy na bezpečné uchytenie lode na vlek. Účastníci splavujú na
vlastné riziko. POZOR! Splav Prielomu nie je možné ukončiť predčasne!

