
START: Sokolovna (u nákupního střediska) od 6.00 do 11.00 hod.
(možnost úschovny věcí), start na trasu 5 km od 9.30 hod.
CÍL: Bečovská botanická zahrada od 11.30 hod 
ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 50,- Kč / 30,- Kč děti a členové KČT
Na startu každý obdrží minerálku od společnosti Mattoni. Na trase pochodu drobné občerstvení
zdarma. Na vybrané kontrole možnost opékání buřtů. Každý účastník obdrží diplom a výroční
suvenýr. Nejmladší, nejstarší a nejvzdálenější účastník získá zvláštní odměnu.

DOPROVODNÝ PROGRAM:
Na trase 5 km připravena tajenka pro děti a drobné hry.
Prohlídka Bečovské botanické zahrady zcela zdarma. 
Víkend otevřených zahrad v Bečovské botanické zahradě.

Mimo tradiční program turistického pochodu a aktivit pro rodiče s dětmi na trase 5 km bude letošní
45. ročník také událostí, která připomene vznik založení Klubu českých turistů 11. června 1888.
Novinkou posledních týdnů je připojení oblasti KČT Karlovarský kraj k iniciativě Zálohujme.cz. 
A právě pochod Z Bečova za minerálními prameny bude prvním, kde dáme prostor prezentaci
Zálohujme.cz. Mezi účastníky přijdou tzv. Lovci PETek prezentovat myšlenky iniciativy, účastníci 
si budou moci na trasu vzít pytle na nápojové obaly, které najdou po cestě a připojit se tak 
ke stovkám dalších, kterým není jedno, kolik takových obalů skončí za rok v přírodě a jestli 
se to prostřednictvím změn zákonů změní k lepšímu. 

Všichni účastníci jsou povinni dodržovat aktuální znění příslušných Usnesení Vlády ČR a Nařízení Ministerstva zdravotnictví. Na startu,
během pochodu a v cíli se nesmí kumulovat větší skupina  než 20 osob. Na startu a v cíli organizátoři a účastníci pochodu používají
dezinfekci rukou a ochranné prostředky dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek. Během pochodu používání
ochranných prostředků dýchacích cest není nutné, pokud je dodržena vzdálenost mezi skupinami alespoň 2 m a skupina neobsahuje
vyšší počet osob než 20. Maximální počet přítomných osob nesmí být vyšší než 700 osob.

12. června 2021

KČT, odbor SLAVOJ BEČOV NAD TEPLOU

pořádají tradiční turistický pochod

Z BEČOVA ZA MINERÁLNÍMI PRAMENY45.ročník
Pro účastníky jsou připraveny pěší trasy 5, 15, 25, 35, 50 km 
a cyklotrasa 60 km. Trasy vás zavedou na Hornoslavkovsko,
Krásenskou rozhlednu a na další zajímavá místa na Bečovsku
(pietní úprava Beaufortské hrobky).

Akce se koná v rámci 75. výročí založení TJ Slavoj Bečov nad Teplou a jako
připomenutí Památného dne založení KČT 11. června 1888. 


