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V Českých Budějovicích 9.4.2018

Věc: “Turistická 200“ v roce 2019
Vážení přátelé turistiky!
I v příštím roce budeme pokračovat v akci „Turistická 200“ a umožníme turistům plnit
podmínky této akce. Systém uveřejnění je však pozměněn:
Ikona Dvoustovky v databázi KČT bude uzamčena (přístup pouze webmaster).
Oblasti pošlou seznam akcí navržených do Dvoustovky sekci PT do 30.8.2018.
Sekce s došlých seznamů sestaví 200 akcí dle pravidel (oblast 14 akcí, příp.
náhradní) a seznam odešle webmasterovi www stránek kct, který přidělí ikonku
Dvoustovky k dané akci do databáze. Akce v databázi musí být včas vložena a
pořadatelem musí být KČT, ne jiný spolek.
O zařazení náhradních akcí budete informováni po 30.8.2018, až budou k dispozici
údaje od všech oblastí (pokud některá oblast nevyčerpá svůj počet nebo nezašle
seznam). Celkový počet akcí v ČR by měl být 200 (14 oblastí x 14 akcí + ústředí).
Uvedené akce nahlaste /zašlete/ členu SCPT Ing. Ladislavu Tomášovi, Okružní 892,
674 01 Třebíč, tel. 776 143 134 - nejlépe na mail Ladislav.Tomas@cez.cz. Využijte
loňskou tabulku nebo uveďte následující údaje:
P.
č.

Datum

Název akce

Místo
konání

Pořadatel

Účastníků
minulý
ročník

1
2

Pořadatele akcí „Turistická 200“ mají jednoduché povinnosti:
- uvádět logo této akce na propozicích
- potvrdit účast do záznamníku buď klubovým razítkem nebo razítkem akce
nebo vlastním razítkem akce s logem Turistické 200
- mít na akci první záznamník pro nové zájemce
Doporučujeme, aby každá oblast co nejdříve informovala pořadatelé svých akcí
zařazených do „Turistické 200“ (přihláška akcí 2019 se zasílá na oblast do
30.6.2018) a pak sestavený seznam zaslala do požadovaného termínu. Na
přihlášky došlé v září se již nebude brát zřetel (databáze bude zablokovaná).
Pozn: turistické známky a nálepky nemá na starosti sekce pěší turistiky PR KČTzajišťuje sám zájemce s výrobcem

Děkujeme
Franc Jiří - předseda sekce pěší turistiky
Ladislav Tomáš - člen sekce pěší turistiky.

