Z POLIANKY DO POLIANKY
35. ročník prechodu za poznaním a priateľstvom

v sobotu 12. mája 2018
Organizátori:
Obec Košická Polianka, Obec Sečovská Polianka, Kultúrne centrum Abova Bidovce
Pešia trasa (16 km):

Dargovský priesmyk (475 m n. m.) červenou značkou – Maliniak (710 m n. m.) –
Črepník (459 m n. m.) zelenou značkou – Farský les (450 m n. m.) žltou značkou
(nová TZT) – Ďurkov (261 m n. m.)
Prezentácia účastníkov:
od 7:00 do 8:00 hodiny v KD v Košickej Polianke (a súčasne v Sečovskej Polianke)
Účastnícky poplatok:
2,50 € (doprava, guľáš, chlieb, nealko, turistická tombola)
Účastníci z okresu Košice-okolie 2 € (regionálna zľava 20 %), účastníci z Košickej
Polianky, Sečovskej Polianky, Cabova a Sadov nad Torysou 1 € (miestna zľava 60 %)

Dôležité upozornenie:
Skupiny v počte od 3 účastníkov sa nahlasujú do štvrtku 10. 5. do 14:00 h. vedúcemu trasy (kvôli obmedzeniu dopravy na 1 autobus). Pri väčšom počte prítomných
ako je kapacita autobusu nebudú môcť byť zapísaní neprihlásení záujemcovia!
Doprava:
Košice – Košická Polianka spojom Eurobusu o 7:25 hod. z nást. č. 14
Koš. Polianka / Seč. Polianka – Dargovský priesmyk objednaným autobusom o 8:00 hod.
Ďurkov – Košická Polianka zvoz autobusom asi o 14:30 hod.
Košická Polianka – Seč. Polianka autobusom asi o 16:30 hod.
Košická Polianka – Košice spojmi o 15.14, 17.24 od pohostinstva (1. zastávka od Bystera)

Otvorenie, ukončenie:
* pietnym aktom pri pamätníku Víťazstvo v Dargovskom priesmyku o 9:00 hodine
* vyhodnotením 35. ročníka, posedením pri guľáši a tombolou v KD v Košickej Polianke
Informácie:
Karol Dzugas, vedúci trasy, 0905 472 426, tel. do zam. 055/6004-153, k.dzugas@gmail.com
Marián Fedor, tel. č. 057/4882080, 0905 515 195, ousp@he.psg.sk
Vladimír Ištok, tel. 0907 827 881; www.kosickapolianka.sk a www.secovskapolianka.sk

Účasť na podujatí je na vlastné nebezpečenstvo. Potrebné je správne oblečenie
a obutie. Nezabudnite dobrú náladu. 😊😊 Ostatné je už na nás. Dovidenia, priatelia!

