STŘEDOČESKÁ DESÍTKA
POKRAČUJE!
soutěž

NOVÝ ODZNAK
turistické vizitky

soutěž
Třetí ročník seriálu turistických akcí je za dveřmi!
Zaujaly Vás předchozí dva ročníky? Chcete si doplnit sbírku ODZNAKŮ a absolventských turistických VIZITEK? Toužíte poznat nová místa Středočeského kraje? Máte
chuť pokoušet štěstí a SOUTĚŽIT o ceny? Pak neváhejte a pořiďte si další záznamník pro rok 2016. Pro ty z Vás, kteří se předchozích ročníků nezúčastnili, připomínám pravidla soutěže. Účastník této akce si zakoupí záznamník (5 Kč), do kterého mu bude speciálním razítkem potvrzována účast na jednotlivých akcích. Pokud
se účastník zúčastní alespoň pěti akcí z deseti uvedených, získá zdarma odznak
STŘEDOČESKÉ DESÍTKY (tentokráte v barvě zelené). Navíc 5 vylosovaných účastníků s největším počtem účastí získá poukázky na nákup sportovního vybavení nebo
oblečení. Celkem budou mezi těchto pět šťastlivců rozděleny poukázky v hodnotě
10.000 Kč. Každá akce bude mít také svou Absolventskou turistickou vizitku, která
bude k dispozici v cíli každého pochodu. Doprodej vizitek pak bude zajištěn na dalších akcích tohoto seriálu. Posledním, desátým pochodem bude Podzimní setkání
turistů Středočeské oblasti KČT, které se bude konat 25. listopadu v okolí Křivoklátu
a Roztok u Křivoklátu. Také chystáme letní bonusovou akci nebo fotosoutěž. Aktuality naleznete na webových stránkách Středočeské oblasti www.sokct.cz.
A ještě informace pro Vás, kteří jste nestačili splnit podmínky Středočeské desítky
2015 nebo 2016, a přesto toužíte po červeném a modrém odznaku z tohoto ročníku.
Nezoufejte, nechte si prázdná místa ve Vašem záznamníku orazítkovat při třetím
ročníku a pak si na oblastním výboru vyžádejte odznak. Do vyčerpání zásob lze též
ještě zakoupit záznamníky z prvního i druhého ročníku a jejich podmínky lze splnit
v rámci letošního ročníku. K dispozici je ještě cca 30 záznamníků a odznaků. A ještě
pohled do trochu vzdálenější budoucnosti. V roce 2018 uspořádáme poslední, čtvrtý
ročník Středočeské desítky, která bude zároveň připomínkou stého výročí od založení republiky a sto třicátého výročí od založení KČT, už teď přemýšlíme, co Vám na
závěr seriálu přichystáme!

AKCE ZAŘAZENÉ DO STŘEDOČESKÉ DESÍTKY 2017
25. 3. Okolím Říčan – 50. rovnoběžka (Říčany)
1. 4. Do Okoře bez oře (Kralupy nad Vltavou)
8. 4. Posázavím – Krajem Josefa Lady (Týnec nad Sázavou)
1. 5. Za Dvořákem na Vysokou (Příbram)
6. 5. Krušovický vejšlap (Krušovice)
10. 6. Hrabalovou stezkou (Kostomlaty nad Labem)
16. 9. Bystřická šlápota (Bistřice)
23. 9. Z Prčice za kapličkami Českého Meránu (Sedlec - Prčice)
7. 10. Podzimní stezka Polabím (Brandýs nad Labem)
25. 11. Podzimní setkání turistů Středočeské oblasti KČT (Roztoky u Křivoklátu)
Akce je pořádána za finanční podpory Středočeského kraje

