PRAVIDLA VÝZVY
32 VRCHOLŮ BESKYD
2018

Zdravíme Vás přátelé,
je tady opět dobrovolná výzva 32 vrcholů Beskyd! Než začnete vrcholy
ze seznamu zdolávat, zjistěte, jak výzva vznikla, jaká jsou vlastně
pravidla a omezení. Budeme rádi, když výzvu budete sdílet a hlavně
chceme ať si každý výšlap užíváte!
A jak to vše vzniklo?
Tato výzva vznikla z nápadu organizátorů Mirky a Tomáše, kteří chtěli
sdílet seznam vrcholů Beskyd s pár přáteli a předhánět se, kdo vrcholy
ze seznamu zdolá dřív. Hlavní myšlenkou bylo odlehčit Lysé hoře a
poznat tak i ostatní vrcholy Beskyd. Nicméně po nasdílení seznamu na
FB stránky měla výzva více jak 200 účastníků a tak se do týmu zapojila
dcera Mirky Denisa, která se starala především o facebookové stránky
Beskyd. Účastníci výzvy stále přibývali a někteří dokonce již všechny
vrcholy zdolali během 1. měsíce. Mirku napadlo, že by bylo fajn zdolávat
vrcholy a pomoct tak dobré věci. Pro rok 2017 byl vybrán Mobilní Hospic
Ondrášek, kterému jsme díky prodejů triček s logem 32vrcholů Beskyd
vybrali kolem 140 tisíc korun. Tak skvělé máme účastníky výzvy! :)
Jelikož výzvy vznikla prakticky na koleni, tak nejsme žádná organizace a
nemáme z toho žádný zisk. Pouze jsme sdíleli seznam vrcholů Beskyd

nad 1000 m.n.m. a přinesli tak motivaci pro několik z Vás! Tudíž vrcholy
zdoláváte sami pro sebea na vlastní nebezpečí!
Základní informace:
Je nutná registrace?
- Není, registraci nemáme! Jen si stáhnete seznam vrcholů či
aplikaci 32 vrcholů Beskyd a můžete vyrazit.
Kam mám poslat fotky?
- Fotky zasílejte do zpráv, prosíme jen o „vrcholovky“ (tam kde je to
možné). Vaše vrcholovky budou sdílený do patřičného alba
daného vrcholu, proto nezapomínejte také na popisek fotky.
Někdy to z fotky nejde poznat. Takže jako příklad nám pošlete
fotku z Lysé a napíšete: “Ahoj, posílám foto z Lysé.” apod.
Jak je to s tričky?
- Trička se budou během roku 2018 a jejich vizuál budeme sdílet na
našich FB stránkách. Na rozdíl od roku 2017 půjde o sportovní
trička dámského a pánského střihu, takže budou krásně sedět.
Dále jsme změnily barvy triček, ale to uvidíte na vizualizaci. Trička
si půjde zakoupit pouze 2x za rok, takže doporučujeme čas od
času zkouknout náš facebook. Opět výtěžek z triček poputuje na
účet dobročinné organizace, kterou jsme pro rok 2018 vybrali.
Nedostupné nebo neznačené vrcholy.
- Ano jsou vrcholy, které jsou např. v lese, ale uznáte sami, že nikdo
z nás nepůjde do lesa a nebude se fotit se stromem. Výzva je
především pro Vás, takže bohatě postačí fotka z rozcestníku
apod.
- U vrcholu Velký Lipov, který má 999 m.n.m budete muset poskočit
nebo využít nějaký pařez, aby jste splnili výzvu. To abyste se
nenudili.
Bonusový vrchol
- Jak napovídá název, je opravdu pouze bonusový, takže když ho
vynecháte nic se neděje. Je jen pro ty, co milují výzvy a mají
možnost si zajet na Slovensko.
Upozornění:
- Respektujte prosím zákazy při zdolávání našich hor, ne všechny
hory jsou dostupné jako je např. Lysá Hora.

-

-

Co si do lesa přinesete, prosím taky si odneste. Chovejme se k
přírodě ohleduplně tak, abychom ji zanechali takto krásnou i pro
příští generace.
Prosíme taktéž, aby jste při zdolávání vrcholů chodili jen po
vyznačených turistických trasách (respektujme prosím pravidla
CHKO Beskydy).

A na závěr…
Nově jsme také na Instagramu pod nickem @32vrcholubeskyd, kde
sdílíme ty nej fotky od naších účastníků. Pokud zdoláváte vrcholy a
sdílíte fotky na svém Instagramu, používejte hashtag #32vrcholubeskyd
nebo zkrácená verze #32vrcholu. My si sem tam vaše fotky
prohlédneme, budeme je sdílet nebo jen poklábosíme :)
Cokoliv budete potřebovat, nebojte se nám napsat do zprávy! Rádi Vám
odpovíme nebo v případě nespokojenosti se Vám budeme snažit
vyhovět.
Už se nemůžeme dočkat toho, co nám rok 2018 přinese! Jelikož se
během roku chceme stát neziskovým spolkem uvítáme, jakékoliv dary či
sponzorské spolupráce, abychom právě pro Vás mohli vytvořit
například webové stránky, dárkové předměty za zdolání bonusového
vrcholu nebo abychom mohli poděkovat finančně panu Osičkovi, který
pro nás vytvořil skvělou mobilní aplikaci! Jsme otevření jakýmkoliv
nápadům a poznatkům z Vaší strany.

Děkujeme a užívejte si krásy Beskyd!

Tým 32 vrcholů Beskyd
32vrcholubeskyd@seznam.cz

