Územná úradovňa Ružomberok
Slovenskej sekcie IPA
Dončova 6, priečinok 62, 034 01 Ružomberok

usporiada pre členov
Územnej úradovne Ružomberok Slovenskej sekcie IPA
(ďalej len „územná úradovňa“)
v dňoch 12. – 13. septembra 2020
9. ročník cykloturistickej akcie

Cykloturistická akcia
Vôkol Liptova
Akcia je určená iba pre členov územnej úradovne, ktorá zabezpečí ubytovanie v lokalite
ústia Račkovej doliny, stravu a pitný režim. Zabezpečíme tiež odvoz ruksakov na miesto
ubytovania. Ďalšie individuálne potreby (poistenie a iné) si zabezpečí každý sám na vlastné
náklady.
Orientačný časový harmonogram:
Sobota

12.09.2020 07:30 hod.

Nedeľa

obed
následne
13.09.2020 ráno

odchod na bicykloch spred ÚVTOS Ružomberok
(popod Nízke Tatry smer Lipt. Štiavnica, Lipt. Sliače,
Lazisko, Iľanovo, Podtureň, Jamník, ústie Račkovej doliny)
predpoklad v Pavčinej Lehote (Koliba Bystrina)
ubytovanie, večera, voľný program
raňajky, odchod na bicykloch do Ružomberka
(popod Západné Tatry smer ústie Žiarskej doliny,
Lipt. Matiašovce, Kvačany, Bukovina, Ružomberok)

Upozornenie: Trasy sú zjazdné na horských bicykloch, nakoľko vedú v horskom teréne.
Časový harmonogram akcie môže byť operatívne upravený podľa potreby na základe dohody
prihlásených členov.
Záväzný záujem je z organizačných dôvodov potrebné nahlásiť vedeniu územnej úradovne do utorka 30.
júna 2020. Štartovné 25,-EUR je nutné zaplatiť kvôli úhrade zálohy za ubytovanie tiež najneskôr 30. júna
2020. Štartovné uhradíte mne osobne v hotovosti príp. prevodom na môj účet, nie na účet územnej
úradovne!!! Číslo účtu a iné podrobnosti uvediem do mailu záujemcom o akciu. Predbežne máme
objednaných 24 až 32 osôb (v štyroch chatkách chataoresnica.sk).
Akcia sa bude konať za akéhokoľvek počasia (v prípade mierne zhoršeného počasia odvezieme bicykle
autobusom do Račkovej doliny a tam zrealizujeme kratšie výjazdy, v prípade totálne nepriaznivého počasia
zostaneme v priestore ubytovania).
Pozn.: Akcia sa uskutoční len v prípade záujmu minimálne 10 členov územnej úradovne.

Servo per amikeco
V prípade potreby poskytnem doplňujúce informácie:
Miloš Smetana, vedúci územnej úradovne
e-mail: smetanark@gmail.com

Miloš Smetana, v. r.
vedúci územnej úradovne

tel.: 0908/392 663

