
     KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV LIPTOVA 

z poverenia KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV 

a 

MESTO VYSOKÉ TATRY, MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, 

 MATICA SLOVENSKÁ , OBEC PRIBYLINA  

organizujú 

 

NÁRODNÝ VÝSTUP NA KRIVÁŇ  2017  

venovaný J. M. Hurbanovi z príležitosti 200. výročia jeho narodenia 

 
Národný výstup na Kriváň 2017  sa uskutoční dňa 19.8.2017 po značkovaných 

chodníkoch od Troch studničiek a Jámskeho plesa. Doprava z Liptovského Mikuláša 

na Tri studničky bude zabezpečená autobusmi podľa požiadaviek z prihlášok 

účastníkov. Odchod zo železničnej stanice v Liptovskom Mikuláši o 06,00 hod., 

z ATC Račkova dolina o 06.30 hod. a späť z parkoviska pod chatou kpt. Rašu o 17.00 

hod. Účastníci môžu táboriť v ATC Račkova dolina na vlastné náklady (po preložení 

účastníckeho lístka im bude poskytnutá zľava), prípadne využiť individuálne 

ubytovanie v meste Liptovský Mikuláš. Výmenou za výstupový lístok dostanú 

účastníci podujatia výstupový odznak. Výdaj odznakov   bude v Daxnerovom sedle, 

prípadne na spojnici chodníkov (podľa počasia)  do 13.45 hod.   

Každý účastníkom absolvuje výstup na vlastnú zodpovednosť, je potrebné uzatvoriť  

individuálne poistenie  na hory!!! 
 

P R O G R A M 
 

18. 8. 2017  ( PIATOK ) 

Príchod účastníkov do ATC Pribylina – Račkova dolina, ubytovanie vo vlastných stanoch, 

prípadne individuálne v ubytovacích zariadeniach  

17.30 hod. – slávnostné otvorenie – ATC Račkova dolina 

vystúpenie country speváka Romana Vítkovského 
 

19. 8. 2017 ( SOBOTA ) 

06.00 hod. – odchod autobusu zo železničnej stanice v Liptovskom Mikuláši 

06.30 hod. – odchod autobusu  z ATC Račkova dolina  

06.30 – 11.00 hod. – výstup na Kriváň 

11.00 hod. – privítanie účastníkov výstupu na vrchole Kriváňa 

17.00 hod. – odchod autobusov z Troch studničiek 

18.30 hod. – ukončenie podujatia a táborák v ATC Račkova dolina 
 

Objednávky účastníckych lístkov s uvedením použitia dopravy autobusmi organizátorov, táborením v ATC 

Račkova dolina a informáciu o zaplatení zašlite najneskôr  do 31.7.2017 mailom na adresu: kstl.nvk@gmail.com, 

nvk@centrum.sk, alebo poštou na adresu: Ján Kamien,  Pod Slivkou 512/1,  031 04 Liptovský Mikuláš 

 

                   Vlastná doprava             Autobus organizátorov 

Poplatok  za jeden výstupový lístok:                5.- €         7.- €   
 

Účastnícky poplatok uhraďte na účet KSTL, VÚB a.s. pobočka Liptovský Mikuláš,   

číslo účtu:    0014031342/0200,    IBAN:   SK9402000000000014031342 
 

Počet výstupových lístkov je limitovaný počtom 500 účastníkov, po naplnení limitu ďalšie 

objednávky nebudú akceptované!!! 
 

Informácie:   predseda KSTL  Ján Kamien, mobil.: 0903 156278,  E-mail: kstl.nvk@gmail.com,   nvk@centrum.sk                              
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