Z POLIANKY DO POLIANKY
32. ročník prechodu

s pietnym aktom k 70. výročiu skončenia
2. svetovej vojny
v p i ato k 8 . mája 2 015
Organizátori:
KST a Obec Košická Polianka, Obec Sečovská Polianka, Kultúrne centrum Abova Bidovce

Pešia trasa:
Dargovský priesmyk (475 m n. m.) – Lazy (859 m n. m.) –
Mazolín (649 m n. m.) – Cabov (216 m n. m.), 19 km

Prezencia účastníkov:
od 7.00 do 8.00 h. v KD v Košickej Polianke a v Sečovskej Polianke

Doprava:
Košice – Košická Polianka spojom Eurobusu o 7.25 h. z nást. č. 14 alebo
o 7.30 h. objednaným autobusom z parkoviska pred Železničnou stanicou
v Košiciach.
Košická Polianka (Sečovská Polianka) – Dargovský priesmyk objednaným
autobusom o 8.00 h.
Cabov – Sečovská Polianka objednaným autobusom asi o 16.00 h.
Sečovská Polianka – Košická Polianka (Košice) objednaným autobusom asi o 17.30 h.

Otvorenie, ukončenie:
pietny akt pri pamätníku Víťazstvo v Dargovskom priesmyku o 9.00 hod.
spoločný obed, turistická tombola a vyhodnotenie v sále KD v Sečovskej Polianke

Účastnícky poplatok:
2,50 €; do poplatku je zahrnutá doprava autobusom, guľáš, chlieb,
nealko a turistická tombola
Účastníci z okresu Košice-okolie 2 € (regionálna zľava 20 %)
Občania Košickej a Sečovskej Polianky, Sadov nad T. a Cabova 1 € (miestna zľava 60 %)

4× naj- z 31 ročníkov:
najmladším účastníkom bol 2-ročný Matej Vandžura z Košickej Polianky
najstarším účastníkom bol 86-ročný Augustín Princ z Košíc
najvzdialenejším bol Francúz John Hugain
najväčšia účasť bola v roku 1998 v počte 237 účastníkov

Informácie:
Mgr. Karol Dzugas, 0905 472 426, tel. do zam. 055/6004 252, k.dzugas@gmail.com
MVDr. Marián Fedor, tel. č. 057/4882 080, 0905 515 195, ousp@he.psg.sk

Dôležité dovetky:
Skupiny nad 3 účastníkov, nahláste účasť do stredy 6.5. do 15:00 hodiny na uvedené kontakty! Každý účastník sa zúčastňuje na vlastné nebezpečie, zvoľte správne oblečenie a obutie. Podujatie sa uskutoční za každého počasia – informujte sa u usporiadateľov a sledujte:
www.kosickapolianka.sk a www.regionhornad.sk.

