
 „KEĎ SA UŽ ZAMILOVAŤ, TAK DO RAJA SLOVENSKÉHO“ 

Zamiluj si trasy Slovenského raja v regióne Horného Gemera a Spiša letným dobrodružstvom 

ako bežec, cyklista, turista, nadšenec nordig walkingu alebo dogtrekkingu. Zaregistruj sa a 

absolvuj tri  trasy na ktorých preveríš svoje schopnosti a odvahu, alebo sa popasuj jedným 

dychom na unikátnej 50 km trase.  

 

Názov podujatia: 

AVANTÚRA -  SLOVENSKÝ RAJ 

Termín konania: od 01.06.2021 do 30.09.2021 

Organizátor: Verde DC s.r.o. 

Registrácia a platba:  

Registrácia prebieha od 1. júna do 31. augusta 2021 online cez internetovú 

stránku https://pretekaj.sk a účastník sa riadi pokynmi, ktoré mu budú zobrazené počas 

registračného procesu. Pre platbu si môže zvoliť možnosť platby kartou cez platobnú bránu 

CardPay alebo platbu bankovým prevodom podľa zobrazených pokynov. Účastník si môže 

zmeniť spôsob platby. Platba kartou je spracovaná okamžite, platba bankovým prevodom 

odoslaná z banky v sídlom v Slovenskej republike je spracovaná automaticky v priebehu 1-2 

pracovných dní od odoslania platby. 

 

Cena vstupenky: 25,00 €  
 

Po registrácii a zaplatení vstupenky získavaš: 

Športovú čelenku – AVANTÚRA SLOVENSKÝ RAJ, multifunkčnú šatku – AVANTÚRA 

SLOVENSKÝ RAJ /zaslaním na adresu účastníka, alebo osobným odberom/ a po 

absolvovaní troch trás medailu s logom – AVANTÚRA /zaslaním na adresu účastníka, alebo 

osobným odberom podľa dohody/.  

 

1. AVANTÚRA /beh, turistika, nordic walking, dogtrekking/  

Pohybové aktivity pre širokú verejnosť v jednej z najkrajších prírodných oblastí Slovenska v 

Slovenskom raji, ktorý je tak čarovný, že pozitívne pôsobí na vitalitu, dušu, city a charakter 

človeka – jeho osobnosť.  

Absolvuj tri trasy /Slovenský raj-Horný Gemer, Spiš/ z toho minimálne dve z našej ponuky 

a jednu podľa vlastného výberu v Slovenskom Raji o minimálnej dĺžke 5 km.  Po ich 

absolvovaní pošli screenshot (snímku obrazovky) všetkých troch trás z ľubovoľnej aplikácie, 

alebo tri fotky (najvyšší bod, najkrajšie miest, atď.) tvojej „AVANTÚRY SLOVESNKÝ 

RAJ“ na mail (avanturaslovensko@gmail.com) aj s menom a priezviskom /totožným 

s registráciou/ a my Ti odošleme medailu, resp. odovzdáme osobne podľa dohody.  
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2. AVANTÚRA /cestná cyklistika/ 

Cestná cyklistika  pre širokú verejnosť v jednej z najkrajších prírodných oblastí Slovenska v 

Slovenskom raji.  

Absolvuj tri trasy /Slovenský raj-Horný Gemer, Spiš/ z toho minimálne dve z našej ponuky 

a jednu podľa vlastného výberu v Slovenskom Raji v minimálnej dĺžke 15 km.  Po ich 

absolvovaní pošli screenshot (snímku obrazovky) všetkých troch trás z ľubovoľnej aplikácie, 

alebo tri fotky (najvyšší bod, najkrajšie miest, atď.) tvojej „AVANTÚRY SLOVESNKÝ 

RAJ“ na mail (avanturaslovensko@gmail.com) aj s menom a priezviskom /totožným 

s registráciou/ a my Ti odošleme medailu, resp. odovzdáme osobne podľa dohody. 

 

3. AVANTÚRA /horská cyklistika/ 

Horská cyklistika  pre širokú verejnosť v jednej z najkrajších prírodných oblastí Slovenska v 

Slovenskom raji.  

Absolvuj tri trasy /Slovenský raj-Horný Gemer, Spiš/ z toho minimálne dve z našej ponuky 

a jednu podľa vlastného výberu v Slovenskom Raji v minimálnej dĺžke 15 km.  Po ich 

absolvovaní pošli screenshot (snímku obrazovky) všetkých troch trás z ľubovoľnej aplikácie, 

alebo tri fotky (najvyšší bod, najkrajšie miest, atď.) tvojej „AVANTÚRY SLOVESNKÝ 

RAJ“ na mail (avanturaslovensko@gmail.com) aj s menom a priezviskom /totožným 

s registráciou/ a my Ti odošleme medailu, resp. odovzdáme osobne podľa dohody. 

 

4. AVANTÚRA /50 km/ 

Pohybová aktivita pre nadšencov horského behu, nordic walkingu a turistiky ktorí  si radi 

siahnu na dno svojich síl  a túžia „okoštovať“ dobrodružstvo v  divočine Slovenského raja na 

50 km trase.  

Absolvuj jednu nami určenú trasu. Po jej absolvovaní pošli screenshot (snímku obrazovky) 

z ľubovoľnej aplikácie o absolvovaní trasy, alebo päť fotky z určených bodov tvojej 50-ky na 

mail (avanturaslovensko@gmail.com) aj s menom a priezviskom /totožným s registráciou/ 

a my Ti odošleme medailu, resp. odovzdáme osobne podľa dohody. 

Kontrolné body trasa č. 1 – Tomašovský výhľad, Matka Božia vyhliadka, Horský hotel 

Geravy, Stratenská píla, Pod Vtáčim Hrbom.  

Kontrolné body trasa č. 2 – vyhliadka Borovniak, vyhliadka Strmá prť, chata Rompot, Horský 

hotel Geravy, vyhliadka Havrania skala. 

 

5. AVANTÚRA /rodina/ 

Ak ste rodičmi, starými rodičmi a máte radi hory, nemusíte sa svojho koníčka vzdať. Aj 

s malými "šibalmi" môžete aktívne odkrývať prírodné krásy Slovenského raja. 

Čo môžete spoločne objaviť na našich trasách: 

Dobšinská Ľadová Jaskyňa /Tarzánia, Náučný chodník Dobšinský chotár, Náučný chodník 

mokrade Hnilca, Ranč pod Ostrou skalou/, Stratenský kaňon, Stratenskú tiesňavu, Stratenskú 
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pílu, Malé a Veľké Zajfy, Havraniu skalu, Vyhliadka Dobšinský kopec-po červenej Voniarky 

až na Gápel a späť, Zejmarskú roklinu, Geravy, Kopanec a unikátne Vernárske lúky, Náučný 

chodník v doline Blazjloch, Tomášovský výhľad, Kláštorisko, Prielom Hornádu. 

 

Navštívte so svojimi šibalmi tri miesta v Slovenskom raji, z toho minimálne dve z našej 

ponuky a jedno podľa vlastného výberu. následne pošlite tri fotky z uvedených miest na mail 

(avanturaslovensko@gmail.com) aj s menom a priezviskom /totožným s registráciou/ a my 

Vám odošleme medailu, resp. odovzdáme osobne podľa dohody. 

 

 

Podmienky účasti v aktivitách: 

1. Pohybových aktivít sa  môžete zúčastniť len prostredníctvom registrácie, ktorú účastník 

vykoná cez formulár, ktorý nájde na stránke https://pretekaj.sk, 

2. Každý účastník musí mať uhradenú vstupenku v hodnote 25,00 € podľa pokynov pri 

zadávaní prihlášky, 

3.Aktivít sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 18 rokov. Osoby mladšie len v sprievode 

dospelej osoby, ktorá to potvrdí na prihláške účastníka, 

4. Aktivita je ukončená po absolvovaní troch trás a odoslaní screenshot (snímku obrazovky) 

všetkých troch trás z ľubovoľnej aplikácie, alebo tri fotky z trás (najvyšší bod, najkrajšie 

miest, atď.), ktoré potvrdia ich absolvovanie na e-mail avanturaslovensko@gmail.com,  

AVANTÚRA SLOVENSKÝ RAJ 50 km - aktivita je ukončená po absolvovaní jednej z trás a 

odoslaním screenshot (snímku obrazovky) alebo zaslaním piatich fotiek z určených bodov 

tvojej 50-ky na mail (avanturaslovensko@gmail.com), 

AVANTÚRA RODINA - navštívte so svojimi šibalmi tri miesta v Slovenskom raji, z toho 

minimálne dve z našej ponuky a jedno podľa vlastného výberu. následne pošlite tri fotky 

z uvedených miest na mail (avanturaslovensko@gmail.com) aj s menom a priezviskom 

/totožným s registráciou/ a my Vám odošleme medailu, resp. odovzdáme osobne podľa 

dohody. 

6. Pre získanie medaily je potrebné absolvovať tri trsy v regióne Horný Gemer a Spiš ako 

bežec, cyklista, turista či nadšenec nordic walkingu alebo dogtrekingu (minimálne 2 z našej 

ponuky, ale môžu byť aj všetky 3), 

7. Trasy sú dostupné na stránke www.avanturaslovensko.sk aj s popisom a môžete si ich 

stiahnuť vo formáte GPX. Vedené sú po cestách s bežnou premávkou, účelových 

komunikáciách, lesných cestách, turistických a cyklo trasách. Každý účastník sa na nich 

pohybuje na vlastnú zodpovednosť, rešpektuje prírodu, návštevný poriadok Národného parku 

Slovenský raj, súkromné vlastníctvo a právne predpisy,  

9. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s 

účasťou osôb na podujatí. 
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