
Š T A T Ú T 
Medzinárodného zimného zrazu turistov 

1. Predstavitelia turistických spolkov: Klubu slovenských turistov (ďalej len KST), Klubu českých turistu 
(ďalej len KČT) a Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (ďalej len PTTK) sa na prahu 
nového milénia rozhodli utvoriť tradíciu medzinárodných zimných zrázov turistov troch susediacich 
krajín (ďalej len MZZT). Prvé podujatie sa uskutočnilo v roku 2000 na Slovensku, v gestorstve KST. 

2. MZZT sa koná každý druhý rok, vždy v inej krajine, pričom rotácia usporiadateľov ide v tom poradí 
ako sú organizátori uvedení v bode č.l. 

3. MZZT má turistický charakter - z hľadiska programu, pripraveného pre deti, mládež a dospelých 
(spoznávanie krajiny prechodom vytýčených trás pre lyžiarske a pešie túry; zimné táborenie, prípadne 
iné zimné aktivity v prírode), aj z hľadiska organizačného zabezpečenia (turistické ubytovanie 
a stravovanie). 

4. Turistická organizácia (KST, KČT, PTTK), na ktorú prišiel rad usporiadať MZZT, navrhne miesto 
konania zrazu tak, aby bolo atraktívne a dopravne dobre prístupné pre všetkých účastníkov, pritom 
zároveň vyberie a určí usporiadateľa. 

5. Pri MZZT je možné uskutočniť súčasne i národný zraz turistov krajiny usporiadateľa a jeho názov 
môže byť súčasťou názvu MZZT. 

6. Minimálna doba trvania MZZT je 4 dni (spravidla štvrtok až nedeľa), so zohľadnením termínu 
školských prázdnin v krajine usporiadateľa. 

7. Vedenie turistickej organizácie (KST, KČT, PTTK), ktorá je na rade. zvoláva spolu so svojou sekciou 
lyžiarskej turistiky a usporiadateľom MZZT, najneskôr 18 mesiacov pred konaním zrazu poradu 
predstaviteľov všetkých troch spolkov k zásadným otázkam zrazu. 

8. Účastníci zo zahraničia sa prihlasujú a uhrádzajú poplatky predovšetkým prostredníctvom ústredia 
svojej národnej organizácie. Ak sa samostatne prihlasuje nižšia organizačná zložka, je povinná zaslať 
kópiu prihlášky ústrediu svojho spolku a sama si uhradiť poplatky súvisiace s prihlasovaním. 

9. Nastavenie výšky účastníckeho poplatku vychádza zo zásady nekomerčnosti zrazu a umožnenia čo 
najväčšej účasti. 

10. V rámci úvodnej porady k zrazu (bod č. 7) sa dohodne návrh výšky a forma príspevku všetkých troch 
turistických spolkov na zorganizovanie MZZT. Výška príspevku podlieha schváleniu vo všetkých 
troch turistických spolkoch (KST. KČT a PTTK). 

11. Na náklady usporiadajúcej organizácie (jednej z trojice KST. KČT. PTTK ) sú na zraz pozývaní po 2 
delegáti z ďalších dvoch turistických organizácií. 

12. Tento štatút nahrádza štatút Medzinárodného zimného zrazu turistov z 10.-11. 10. 1999. 
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