Kolegovia turisti - Lokomotiváci,
Naša Klubová činnosť v tomto roku bola jednou z najťažších. Pre rôzne zákazy
a nariadenia Vlády SR súvisiace s pandémiou, mohli sme uskutočnili len nepatrnú časť
plánovaných podujatí.
Oslavy 100-ročnice KČST v Banskej Bystrici, ktoré sme pripravovali v spolupráci
s Mestom-Odborom kultúry, športu a cestovného ruchu, mohli sme si pripomenúť len
čiastočne. Aj Valné zhromaždenie Klubu pôvodne plánované na marec, mohlo sa
uskutočniť po čiastočnom uvoľnení rôznych proti-pandemických opatrení, až v jesennom
termíne 20.9.2020.
Musíme veriť, že pandémiu koronavírusu úspešne prekonáme a preto je v našom
záujme povedať si ako ďalej. Dúfame, že takmer po roku rôznych osobných obmedzení
budeme mať zase možnosť spoločného priateľského stretávania na horách a radi by sme
naplnili aj pôvodný program osláv 100-ročnice KČST, spojený s pripomenutím si
významných osobností z histórie turistiky v Banskej Bystrici.
Chceme pripraviť turistický program činnosti pre rok 2021, ale k tomu potrebujeme
aj vaše podnety a návrhy. Okrem podujatí s využitím verejnej dopravy a zmluvnej
autobusovej dopravy, zvažujeme aj o prípadných podujatiach menších skupín záujemcov
s využitím vlastných osobných aut, prípadne o pobytových podujatiach.
V tomto „pandemickom roku“ sme si neužili ani výhody vyplývajúce z členstva
v KST - zľavnené ubytovanie na chatách vo vlastníctve KST, ako aj niektorých iných
horských chatách, možnosť zľavnených nákupov v niektorých športových predajniach.
Významnou výhodou členstva v KST je aj poistenie v poisťovni UNION. Poistný balík
poisťovne UNION obsahuje: poistenie zásahu Horskej záchrannej služby na území
Slovenska, poistenie batožiny, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a úrazové
poistenie.
Výška členského KST pre rok 2021 sa nemení :
základné - dospelí - 11 €
študenti, (od 16 a max. do 26 rokov) a dôchodcovia - 7 €
deti do 15 rokov, dôchodcovia 70 r. a viac a držitelia preukazu ZŤP - 5 €
Tí členovia, ktorí aj v roku 2021 chcú byť členmi Klubu KST Lokomotíva a v roku
2020 uhradili Klubový príspevok vo výške 10,- € , tak v roku 2021 uhradia registračný
poplatok len vo výške 3,- €. Noví členovia Klubu uhradia Klubový poplatok vo výške 10,- €.
Verím, že napriek súčasnej obmedzenej turistickej činnosti zostanete naďalej členmi
KST Lokomotíva a že svojimi návrhmi a pripomienkami prispejete k zostaveniu plánu
turistických podujatí nášho Klubu a budete sa aj sami aktívne podieľať na ich zabezpečení
Prajem Vám pohodu v kruhu najbližších počas Vianočných sviatkov
a veľa zdravia a pekných dní v roku 2021 na našich pekných horách.
Pozdravuje Vás
Dušan Kaliský
Predseda KST Lokomotíva
Banská Bystrica

