


Aktivita „POHYBOM SI MA NÁJDI“ 
Kravany

Každé KS je v teréne označené takto:Pohybová aktivita je zameraná na 
pohyb v prírode s prvkami orientácie 
a je určená pre všetky vekové 
kategórie a skupiny, ktoré majú radi 
dobrodružstvo, zábavu a aktívny 
pohyb. Úlohou je navštíviť všetky 
kontrolné stanovištia (ďalej len KS) v 
teréne, ktoré sú zakreslené na mape.

KS má svoj kód a písmeno. Číselný kód (napr.31) slúži na potvrdenie 
správnosti nájdenia KS v teréne, nakoľko sa v teréne nachádzajú i iné KS a nie 
vždy ste si istý, či ste na správnom KS.  Po nájdení KS pomocou mapy si 
odfoťte alebo zapíšte písmeno, ktoré sa na KS nachádza. Vpíšte písmeno do 
tabuľky na mape a choďte s vyplnenou tabuľkou do „BAR ZASTÁVKA“ 
(otvorené denne od 15:00 do 20:00 aj cez víkend), prípadne do POTRAVINY 
OLINKA (otvorené pondelok-sobota 6:30-12:30 a 14:30-16:00), kde mapu 
ukážete a získate za to odmenu – a to 30% zľavu na konzumáciu alko a nealko 
nápojov v BARe ZASTÁVKA v Kravanoch od 11.novembra do 31.decembra 
2021. Vyplnené mapy, za ktoré ste odmeny už získali, prosíme odfotiť a poslať 
na tatry.podhorie@gmail.com – 2.januára 2022 vylosujeme výhercu, ktorý 
získa vstup pre 4 osoby na 2 hodiny do wellness centra v penzióne MI-Tatry v 
Kravanoch.
Začiatok orientácie (začiatok aktivity alebo štart) je na parkovisku pred 
obecným úradom v Kravanoch.  Štart je na mape označený fialovým 
trojuholníkom S1. 

Pohyb medzi KS je ľubovoľný bez časového limitu.

Mapu si môžete stiahnuť na tomto webe http://tatrypodhorie.sk/, doma vytlačiť a ísť s mapou do 
terénu alebo si môžete mapu vyzdvihnúť na v Bare Zastávka v Kravanoch.

Aktivita „Pohybom si ma nájdi“ v Kravanoch je časovo obmedzená od 11.11 do 31.12.2021. 
Ak Vás aktivita zaujala, môžete si skúsiť ďalšiu aktivitu v obci Štôla (od septembra), oblasti 
Spišský hrad (september) a v oblasti Blaumont (Spišská Nová Ves (október). 
Bližšie informácie na http://kobcingov.sk/pohybom-si-ma-najdi/ .  
V prípade technickej pomoci  kontaktujte číslo 0915 283 714.

Ďakujeme a prajeme príjemnú zábavu.            OOCR Tatry Podhorie    www.tatrypodhorie.sk
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