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12. - 14.10.2018 

Propozície 

Ubytovanie: Chata TU Košice, Ružín (mapa s prístupom na poslednej strane) 

Poplatok: 16 Eur/osoba, študenti: 10 Eur/osoba 

 

Program 

 

Piatok: 

- príchod možný od 17.30 hod., 

- privítanie, ubytovanie a v prípade dostatku času inštruktáž jazdy na kajaku/kanoe 

- druženie sa 

 

Sobota: 

- výcvik na vode, zdokonaľovanie jazdy v kajaku/kanoe, 

- čistenie brehov a vodnej hladiny vodnej nádrže Ružín v okolí chaty TU 

- športové hry, 

- opekačka, resp. voľný program. 

 

Nedeľa: 

- zdokonaľovanie jazdy v kajaku/kanoe, 

- odchod v poobedňajších hodinách. 
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Čo potrebujete, čo si vziať: 

V cene kurzu je ubytovanie, vodácka výbava zabezpečená klubom vodákov Kamikse (kajaky, kanoe, 

pádla, plávacie vesty, prilby) a inštruktori. 

 

Oblečenie: 

- odporúčame priniesť si športové oblečenie a náhradný odev (v prípade namočenia sa)  

- nutné je mať spacák! Spí sa v 4 a 6 lôžkových izbách, 

- pripraviť sa treba na chladnejšie jesenné podmienky (no občas nás počasie milo prekvapí. Rozhodne 

treba sledovať predpovede. V chate je spoločenská miestnosť, kde je možné sa, v prípade nepriazne 

počasia, zabaviť a navariť si).  

- vhodné je si vziať čelovku, či iný zdroj svetla. 

 

Ubytovanie: 

- na chate TU Košice v tesnej blízkosti priehrady Ružín, neďaleko obce Margecany, 

 

Strava a pitný režim: 

- každý z vlastných zásob, prípadne organizované spoločné varenie 

- v chate je k dispozícii kuchyňa vybavená šporákom a kuchynským riadom, 

- pri chate sa nachádza ohnisko. 

 

Doprava: 

- každý si zabezpečuje dopravu individuálne a to buď osobným vlakom do stanice Margecany zastávka 

alebo autom.  
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1. Najjednoduchší prístup pre „peších“ je od stanice „Margecany zastávka“ (kratšia vychádzka) – zastavujú tu len 

osobné vlaky! Prechádza sa starým Bujanovským tunelom (pomôže zdroj svetla) a následne sa zahne doprava. 

Potom pokračujete stále rovno pričom Ružín mate neustále po ľavej strane, kým neprejdete cez závoru ku chate. 

2. Kto vystúpi priamo v obci Margecany, zo stanice sú to cca 4 km. Je potrebné ísť popri železničnej trati smerom 

na Košice. Prejdete pomedzi dva mosty a pôjdete po úzkej asfaltovej ceste, pričom sa dostanete k Ružínu. Idete 

stale rovno, pričom Ružín máte neustále po pravej strane. Dôjdete až k starému Bujanovskému tunelu (nejde o ten, 

kam vedú kolajnice! 😊  ).  Ďalej pokračujete ako je uvedené v bode 1. . 

 

 

Info a prihlasovanie: Peter Pataki, 0905398495, email: subydubyinfo@gmail.com resp. v 

klubovni KAMIKSE, t. j. Popradská 58/A, 1. poschodie, každý utorok od 20.00 do 21.00. 

 

Pri prihlásení je potrebné uviesť meno, adresu, dátum narodenia a kontakt (mail + mobil). 

Kapacita kurzu je obmedzená, preto neváhaj a kontaktuj nás! 

 

 

 

Tešíme sa tento rok aj na tvoju účasť! 

 


