RODINNÁ TURISTIKA – TOULAVÝ KOČÁREK - 2017
Milí turisté, vážení rodiče, i v letošním vydání Kalendáře turistických akcí 2017 najdete mnoho akcí
označených piktogramem rodinné turistiky a Toulavého kočárku. Mnoho organizátorů připravilo v
rámci pochodů kratší trasy a úkoly pro děti a rodiče. Rodinná turistika získala oblibu po celé naší
republice. Do pátého ročníku vstupuje projekt „Toulavý kočárek“, který finančně, materiálně i
organizačně podporuje Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR, Oborová zdravotní pojišťovna a
BESIP. Velmi si jejich spolupráce vážíme a chtěli bychom jim touto cestou poděkovat. Jsme rádi,
že Toulavý kočárek je oblíbený téměř ve všech oblastech a mnoho odborů KČT připravilo velmi
pěkné akce pro ty nejmenší. Mnoho rodin s dětmi v kočárku splnilo podmínky pravidel pro Toulavý
kočárek, které připomínáme.
Projekt „Toulavý kočárek“ podporuje rodinnou turistiku. Pochodů se může zúčastnit jakákoliv
rodina s malými dětmi (členové i nečlenové KČT), ale alespoň jedno dítě musí být v kočárku nebo
v krosně. Trasa pochodu nesmí přesáhnout 10 kilometrů a musí obsahovat stanoviště s úkoly. V
cíli trasy obdrží rodina dárek od jednoho z partnerů projektu a razítko do záznamníku. Pokud rodina
s dětmi absolvuje alespoň 4 trasy Toulavého kočárku a dalších libovolných 6 akcí rodinné turistiky
(viz razítka z těchto akcí v záznamníku), dostane rodič (resp. dítě) odměnu za tuto dlouhodobou
aktivu. Tento suvenýr od jednoho z partnerů projektu lze vyzvednout po předchozí domluvě a
předložení záznamníku Toulavý kočárek s razítky v sídle pořadatele akce Toulavý kočárek.
Záznamník Toulavého kočárku je možné stáhnout na web. stránkách KČT, sekce rodinná turistika.
Pořadatel Toulavého kočárku má povinnost:
– používat při propagaci akce aktuální loga – Toulavého kočárku, rodinné turistiky, KČT a
aktuálních partnerů – sponzorů ( BESIP,OZP...) - jsou k dispozici ke stažení na web. stránkách
KČT, sekce RT
–

minimálně měsíc před akcí poslat pozvánku (propozice, plakátek) k umístění na web KČT

–

na startu umístit loga partnerů a suvenýry, které dostane dítě po absolvování trasy

–

pořídit 2- 3 fotografie z akce dokumentující účast a propagaci partnerů projektu a po skončení
odeslat společně se statistikou (účast, počet kočárků) na adresu: m.vincencova@gmail.com

Pořadatelé akcí rodinné turistiky musí:
-garantovat na trase minimální program pro děti v rámci navržené trasy
pořídit fotodokumentaci z akce a poslat statistiku
- při propagaci akce používat aktuální loga RT a KČT
- akce musí být v kalendáři turistických akcí 2017 a pouze 1 akce za odbor
Je proto nutné nahlásit akce RT a TK do 20. prosince 2016 na adresu: m.vincencova@gmail.com.
Žádosti o dotaci jsou na web. stránkách KČT – sekce RT. O dotaci ať žádají ty odbory, které ji
mohou vyúčtovat. Žádost je závazná.
Do 3. roku vstupuje projekt pro rodiny s dětmi „TURISTICKÁ RODINA“. Na celostátní konferenci
2016 byly už vyhodnoceny první tři rodiny atraktivními cenami. Tato aktivita probíhá celý
kalendářní rok ( od 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017) Do konce ledna 2018 je nutno zaslat průkaz a
razítkovací list (vše je ke stažení na web. stránkách KČT – sekce RT ) na adresu:
m.vincencova@gmail.com a příslušníci rodiny musí být členy KČT. Můžete se zúčastnit jakékoliv
turistické akce odboru, oblasti, ústředí KČT, které jsou v odborových plánech, oblastních
kalendářích a celostátním kalendáři KČT.
Vážení přátelé – rodiče s dětmi, jsme rádi, že máte o naše akce zájem a zjišťujeme, že na akcích
rodinné turistiky je stále více a více rodin. Sekce rodinné turistiky a pořadatelé se opět těší na vaši
hojnou účast při turistických akcích a přejí vám všem hezké zážitky po celý rok 2017.
Mgr. Marie Vincencová, předsedkyně sekce

AKCE „ TOULAVÝ KOČÁREK 2017“
Název akce

Pořadatel

Za velikonočním vajíčkem

KČT Zlín

Putování za Rumcajsem

KČT Jičín

Do Okoře bez oře

KČT Kralupy n.Vltavou a TOM Vltavský paprsek

Otvírání ondřejnických studánek

KČT Turistika Frýdlant nad Ostravicí

Pochod osvobození města Vyškova

KČT Vyškov

S kaprem Jakubem kolem milevských rybníků

KČT Milevsko

Putování Moravským Slováckem

KČT Vřesovice

Pražský Děvín

KČT Praha - Karlov

Toulavý kočárek

KČT Krušné hory Sokolov

Stezka hradního pána

KČT ÁČKO Vítkov

Severní stopou

KČT Dolní Poustevna

Pochod pohádkovým lesem

KČT Semily

Cesta pohádkovým lesem

KČT Lomnice nad Popelkou

Cesta pohádkovým lesem

KČT Tempo Praha

Chotěšovská 30

KČT Chotěšov

Cesta pohádkovým lesem

KČT Čeřínek Jihlava

Cesta pohádkovým lesem

KČT Valašské Meziříčí

Kočárky na vrcholy - Prašivá

KČT Beskydy

Radotínský den pro děti a rodiče

Radotínský turistický klub

Cesta pohádkovým lesem

KČT SK Třešť

Turistický den u Bismarckovy rozhledny

KČT Union Cheb

Toulky Litovelským Pomoravím

KČT odbor Haná Litovel

Běží liška k Táboru

KČT Tábor

Putování za šamotovým plátkem

KČT Velké Opatovice

Dětský den

KČT Česká Čermná

Z pohádky do pohádky

KČT Lokomotiva Most

Hradišťskými chodníčky

KČT Uherské Hradiště

Název akce

Pořadatel

Orizaro pohádkovým lesem

KČT TOM Lišáci Přerov

Piknik v Botanické

PR KČT Praha

Zábřežská strašidla ožívají

KČT Zábřeh

Pohádkový les

KČT Krásná Lípa

Kamenské aleje

KČT Kamenná

Krajem malířů Vysočiny-Pohádkový les

KČT Hlinsko

Rytířské slavnosti

KČT Březová

Havlíčkobrodská padesátka

KČT Havlíčkův Brod

Kolem noční Jihlavy

KČT Tesla Jihlava

Pohádková Třebíč

KČT Třebíč

Dobřanská padesátka a Pohádkový les

KČT TJ Dobřany

Cestami pošťáka Kolbaby

KČT Úpice

Kolem Svitavy

Klub turistů a lyžařů Brno

Jede Kudrna okolo Brna

KČT Mapa Brno

S Adélou Českolipskem

KČT Česká Lípa

Okolo Hradce

KČT Hradec Králové

Pochod okolo Pekárny

KČT 1. brněnská Brno

Po šumperském psaníčku

KČT Šumperk

Tišnovská padesátka

KĆT Tišnov

Ve stopách posledního vlka

KČT Chalupář Daňkovice

Toulky zlatem podzimu

TOM Šluknov

Podzim pod Zelenou horou

KČT Nepomuk

Pohádkový les

KČT TOM Šlápoty Hněvkovice u Humpolce

Bojíte se strašidel

KČT TJ Slovan Moravská Třebová – TOM Čochtani

Děti lesu – les dětem

TOM Ústí nad Labem

Za loupežníkem DRHOlCEM

KČT, odbor Pohoda Praha

Mikulášské putování za čertem Barnabášem

KČT Praha – Karlov

