
 
 

UNES sa UNESCOm 
Informácie pre účastníkov 

 
Cieľ aktivity: 

Pri príležitosti 15. výročia zápisu Karpatských bukových pralesov do Zoznamu svetového 

dedičstva UNESCO organizujeme v spolupráci s partnermi edukatívno-poznávací výlet 

do jednej z týchto lokalít – prírodná rezervácia Udava v Národnom parku Poloniny (kataster 

obce Osadné, okres Snina). Ich poznávanie má za úlohu propagovať prírodný turizmus a 

vhodnosť začlenenia týchto lokalít do turistickej ponuky. Vzdelávanie turistov priamo v 

teréne má zas za úlohu konfrontovať človeka s prírodou, aby si uvedomil jej 

nenahraditeľnosť. Zároveň by sme tieto lokality v rámci výletu radi spojili aj s inými 

zaujímavými miestami v okolí, čím by sme prispeli k sieťovaniu atraktivít v regióne. 

Navštívime preto spolu s účastníkmi aj Kryptu v Osadnom a miestnu Koziu farmičku. 

K dispozícii bude autobus na trase Humenné – Snina – Osadné/ a späť. Dobrovoľný 

príspevok je 1€. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formulára zverejneného na 

www.hornyzemplin.sk do 13.9.2022.  

 

Počet účastníkov (kapacita obmedzená): 30 účastníkov 

Termín: štvrtok 15.9.2022 

Prihlásenie prostredníctvom formulára zverejneného na webe: 

https://www.hornyzemplin.sk/l/unes-sa-unescom/ 

Trasa autobusu:  

Humenné – 8:00 h (Autobusová stanica, Nástupište č.13) 

Snina – 8:30 h (Autobusová stanica, Nástupište č. 3) 

Príchod do Osadného – 9:00 h (CSS Zátišie) 

Nástup na žltú turistickú značku a následne na trasu Náučného chodníka Udava - 

https://www.lesy.sk/lesy/pre-verejnost/kam-do-prirody/naucne-chodniky/zoznam/naucny-

chodnik-udava-solinka.html 

Dĺžka pešej turistickej trasy:  12 km spolu, prevýšenie 330 m. 

Príchod do centra obce: cca 14:30 h (občerstvenie) 

Návšteva Krypty a Kozej farmičky: 15:30 – 17:00 h 

Odchod autobusu (Obecný úrad Osadné): 17:00 h 

 

Pre každého registrovaného účastníka je zabezpečená preprava autobusom na 

trase Humenné-Snina-Osadné a späť + občerstvenie. 

ĎALŠIE INFORMÁCIE 

Prezentácia 
Každý účastník sa musí pri prezentácii preukázať dokladom totožnosti. V prípade 
neplnoletého účastníka je nutný sprievod dospelej osoby. Vzhľadom na náročnosť trasy 
neodporúčame účasť na podujatí malým deťom. 
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Podmienky účasti 
a) Podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo 
chladného počasia si organizátori z bezpečnostných dôvodov vyhradzujú právo na zmenu 
alebo zrušenie podujatia. 
b) Účastník sa na podujatí zúčastňuje s vedomím, že nesie všetku zodpovednosť a riziká 
spojené s jeho účasťou na tomto podujatí a za škodu spôsobenú na zdraví, majetku, ktorá 
vznikne jemu alebo ju spôsobí organizátorom a všetkým tretím osobám, ktoré sa podieľajú 
na tomto podujatí pred, počas, ako aj po podujatí a na podujatí sa zúčastňuje na vlastné 
riziko.  

c) Organizátori podujatia, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s 
uskutočnením podujatia, odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody 
osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí.  
d) Účastník berie na vedomie, že v prípade úrazu nebude klásť na organizátorov 
žiadne nároky. Ďalej berie na vedomie, že bude dodržiavať nariadenia organizátorov. 
Účastník súhlasí s podmienkami účasti a prihlasuje sa na vyššie uvedené podujatie.  
e) Účasťou na podujatí dáva účastník organizátorovi súhlas so spracovaním osobných údajov 
pre potreby registrácie na toto podujatie a tiež na zhotovenie kamerových záznamov 
a fotografického materiálu, ktoré môžu byť uverejnené na webových sídlach a sociálnych 
sieťach organizátorov podujatia. 
 

COVID informácie 

 v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie a nemožnosti usporiadať podujatie v 

stanovenom termíne sa podujatie buď zruší alebo presunie na iný termín  
 v prípade zrušenia podujatia o tom organizátori upovedomia účastníkov a verejnosť 

v dostatočnom predstihu 

 každý účastník sa zaväzuje dodržiavať protiepidemiologické opatrenia platné v čase konania 

podujatia 
 organizátor má právo odoprieť vstup, resp. vykázať z podujatia osobu, ktorá odmietne splniť 

platné opatrenia 

 kapacita areálu štartu a cieľa podujatia bude kontrolovaná organizátorom 

 

Záverečné ustanovenia 
 Účastníci sa na podujatí zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo. 

 Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v prípade neočakávanej udalosti. 

 Všetci účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov  

 Zmena programu vyhradená! 


