
ZDOLAJ 6 ŠTÍTOV ZA 3 MESIACE
Na každom sa odfoť a toto leto prežiješ naplno

Poď s nami vrátiť Tatrám čo im patrí



Doby Tatry je turistická výzva s počíva v zdolaní 6 top štítov Vysokých Tatier počas 3 letných mesiacov hlavnej sezóny (júl. august, 
september). Účastník sa zaregistruje (20€), pošleme mu tričko, tyčinku do hôr Marva, 20% zľavový kupón do športového 

ehopu Adamsport a motivačný diplom.

Nehráme na čas a nemáme žiaden rebríček. Dôležité je iba koľko štítov účastník zdola 
a preto sa môže zapojiť úplne každý.



Chceme motivovať ľudí, aby nesedeli doma a nezabíjali svoj čas zbytočnými aktivitami, ale prežili leto naplno. Aby spoznali krásy 
Tatier, dobili sa energiou z nich a zároveň dobyli Tatry a zdolali takmer všetky dostupné štíty za jedno leto. Chceme, aby sa ľudia nebáli 

prekonávať akékoľvek ciele, ktoré si stanovia a aby prešli cez všetky prekážky, ktoré im prídu do cesty. 
V Tatrách a následne aj v osobnom živote.

Cieľ výzvy



Nechceme si z Tatier len brať, ale im aj dávať. Chceme 
im vrátiť to, čo im patrí. Každou registráciou financujeme 

vysadenie jedného stromu vo Vysokých Tatrách v 
spolupráci s Lesami TANAP-u.

Zároveň chceme vrátiť Tatrám aj čistotu a každému 
účastníkovi pošleme okrem iného aj kompostovateľnú 

tašku a vyzveme ho, aby do nej počas svojej cesty 
pozbieral odpadky, ktoré uvidí.

Na každom východiskovom bode trasy na dané štíty, 
bude na to určený kontajner s našim polepom v 

spolupráci s VPS Vysoké Tatry.

Pomôž sebe 
aj Tatrám



Projekt je zameraný na úplne každého, kto vie chodiť 
a zvládne zdolať aspoň jeden štít vo Vysokých Tatrách. 
Nezáleží na veku, ani na kondícii. Nevyhrávame jeden 

nad druhým, ale sami nad sebou. Nie je žiaden rebríček, 
ktorý by demotivoval menej zdatných.  Cesta je cieľ 
a či je cieľom pohoda a relax, alebo siahnutie si na 

svoje dno si určí každý sám. Pre niekoho bude úspech 
zdolanie iba jedného štítu.

 
Náš cieľ pre tento ročník je 1500 registrovaných 
a zameriavame sa na ľudí po celom Slovensku.

Potencionálnych záujemcov so záujmom o turistiku vo 
veku od 13-50 rokov je na Slovensku 1 200 000. Vysoký 
vek tu nehrá úlohu a príkladom je 4-násobný primátor 
mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš (70 r.), ktorý je z projektu 

nadšený a chce sa zúčastniť. 

Cieľová skupina 



Za krátku dobu sme získali veľa fanúšikov a ľudia sú z projektu 
nadšení. Na sociálnych sieťach sa šíri rýchlosťou‚ blesku. 

Desiatky fanúšikov ho zdieľali medzi svojimi sledovateľmi so slovami:
 „Plány na leto sú jasné, kto sa pridá?“

Za dva týždne sa do našej výzvy zaregistrovalo už 600 ľudí 
a registrácia sa končí až 30.6.2019.

Záujem ľudí



Ak zdoláš všetkých 6 štítov, 
pošleme ti medailu

ČO ZÍSKAM REGISTRÁCIOU



ČÍM VIAC ŠTÍTOV ZDOLÁŠ, 
TÝM VIAC ĎALŠÍCH CIEN MÔŽEŠ VYHRAŤ

Darčekové balenie MARVA
 6ks RAW tyčiniek

Dámske športové tričko

Pánske športové tričko
Bunda Spirit 
Astra Lady

Nohavice Fit 
Comet Lady

Turistický batoh

Futura 30, Futura 28 SL Tandemový zoskok 
s externým HD videom

Stan Campo Compact 2P

Therm-A-Rest Z Lite

Spacák Mammut Nordic

3x 2x 2x 2x
2x
1x 1x

2x
2x2x



Ako sa zapojť



Či sa výzvy zúčastníš alebo nie, jedno si pamätaj:

 „ŽIVOT NESTOJÍ ZA TO, 
POKIAĽ HO NEŽIJEŠ NAPLNO.“



Ďakujeme

Partneri




