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Organizátori  oslovili Ministerstvo vnútra SR a ČR 
o poskytnutie policajného doprovodu počas celého 
trvania akcie. Taktiež zdravotnému stavu účastní-
kov je venovaná mimoriadna pozornosť. Členom 
tímu je zdravotník. 

Súčasťou doprovodu sú dva mikrobusy a vlečka, na 
ktorej sa prevážajú batožiny účastnikov a materiál 
potrebný na zabezpečenie jednotlivých etáp. Počas 
celého trvania „tour de intelekt 2013“ budú 
mikrobusy k dispozícii účastníkom ako doprovod-
né vozidlá.

Ubytovanie je pod stanmi v kempoch, alebo na 
miestach zabezpečených organizátormi. O stravu 
počas celej „tour de intelekt 2013“ sa postarajú 
rodičia našej školy, ktorí tvoria organizačný tím. Pe-
dagogický dozor nad  deťmi majú pedagógovia našej 
školy v spolupráci s našimi žiakmi vyšších ročníkov, 
ktorí sa nám osvedčili pri organizovaní našich škol-
ských akcií.

Kontakt:
mobil 0903 716 874
tourdeintelekt2013@intelekt.sk

OZ Intelekt spolu so Súkromnou základnou ško-
lou pre intelektovo nadaných žiakov organizujú 
v rámci projektu Intelekt a pohyb prvý ročník 
„tour de intelekt 2013“.

Dovoľte nám, aby sme Vám predstavili prvý ročník 
„tour de intelekt 2013“ a touto cestou Vás na 
našu akciu pozývame.

Ide o otvorenú 12 dňovú cyklotúru z Bratislavy do 
Prahy po cestách II. (menšia časť) a III. triedy, ktoré 
sú doporučené pre cykloturistiku. Náročnosť etáp 
sme volili čo možno najľahšie, aby deti, pre ktoré 
je táto akcia primárne určená, trať zvládli. Cieľom 
akcie nie je deti zničiť, ale poskytnúť im možnosť 
niečo dokázať. 

Otvorená znamená, že v našich radoch radi priví-
tame aj športovo naladených rodičov. K „tour de 
intelekt 2013“ je možné sa pripojiť kedykoľvek 
počas jej priebehu. Na stránke www.intelekt.sk 
sú propozície a návod, ako postupovať, pokiaľ sa 
rozhodnete zúčastniť sa na akcii. 

„tour de intelekt 2013“ je zabezpečená po 
stránke bezpečnosti na najvyššej možnej úrovni. 



Štart:
20.7.2013 o 10.00
Návrat:
31.7.2013 vo večerných hodinách vlakom         
z Prahy (príchod upresníme v deň štartu)
Cena za 12 dní: 150€
V cene je zahrnuté: ubytovanie v kempoch, prenájom plochy na 

stanovanie, strava, cesta späť, poistenie, zdravotník, pedagogický 

dozor, pohonné látky pre mikrobusy, vstupné  na kúpaliská a na 

rôzne akcie.

Program etapy:
8.00 - budíček

8.30 - 9.30 - výdatné raňajky

10.00 - 16.00 - etapa - strava zabezpečená balíčkami

(balíček obsahuje suchú stravu, ovocie a výživové doplnky pre deti)

17.00 - výdatná večera

21.00 - 21.30 večierka I. (mladší účatníci)

22.00 - večierka II. 

Rodičia nepodliehajú vyššie uvedeným večierkam.

Pitný režim je zabezpečený počas celého dňa.



1. etapa - 20.7.2013
Bratislava  - Vysoká pri Morave
dĺžka: 36,9 km
2. etapa - 21.7.2013
Vysoká pri Morave - Sekule
dĺžka: 44,99 km
3. etapa - 22.7.2013
Sekule - Břeclav
dĺžka: 45 km
4. etapa + 4a. etapa -  23.7.2013
Břeclav - Vranovice
Vranovice - presun vlakom - Kuřim
Kuřim - Chudčice
dĺžka: 40,8 + 6,45 km
5. etapa -  24.7.2013
Chudčice - Šiklův Mlýn 
dĺžka: 37,83 km
6.etapa -  25.7.2013
Šiklův Mlýn - Sázava
dĺžka: 42,26 km

Voľný deň - 26.7.201

7. etapa - 27.7.2013
Sázava - Světlá nad Sázavou
dĺžka: 46,45
8. etapa - 28.7.2013
Světlá nad Sázavou - Kácov
dĺžka: 42,88 km
9. etapa  -  29.7.2013
Kácov - Hrusice
dĺžka: 40,2 km
10. etapa  -  30.7.2013
Hrusice - Praha, Rozkoš 
dĺžka: 25,91 km
Voľný deň -  31.7.2013 - návrat vlakom

Celkom: 409,69 km


