PRVÝ KLUB TURISTOV DIVIAKY, KLUB ABSTINENTOV NÁDEJ TURČIANSKE TEPLICE,
OBEC ČREMOŠNÉ
pozývajú

3. ročník
NÁRODNÉ STRETNUTIE TURISTOV ABSTINENTOV
ČREMOŠNIANSKE LAZY
SOBOTA 13. 07. 2013
PROGRAM
10:00 hod.
10:15 hod.
11:15 hod.
11:20 hod.
11:30 hod.
11:40 hod.
11:45 hod.
13:00 hod.

Privítanie účastníkov pred obecným úradom v Čremošnom
Výstup na Čremošnianske Lazy
Privítanie turistov abstinentov na Čremošnianskych Lazoch
Nácvik „rituálov“
Spoločenský program, Ťah chudobnej turistickej tomboly
Odovzdanie dekrétov o účasti na podujatí prítomným turistom abstinentom
Slávnostné ukončenie podujatia a návrat do Čremošného
„BAŠAVEL“ v miestnom pohostinstve

Zásadnou a zároveň JEDINOU PODMIENKOU PLNOHODNOTNEJ ÚČASTI na tomto podujatí je:

TURISTA NESMIE MAŤ „BRONTAVÝ NOS“,
alebo inak, pozitívne povedané,

V PRIEBEHU KALENDÁRNEHO ROKA SMIE STROVIŤ MAXIMÁLNE „3“
ODMERKY ZNAČKOVÉHO DESTILÁTU.
Pozývame všetkých turistov abstinentov na toto stretnutie. Nebudú prekážať ani ľudia, ktorým humor
a recesia nie sú cudzie. Nenechajte si ujsť túto jedinečnú príležitosť, zúčastniť sa stretnutia ľudí bez rozdielu
veku, vierovyznania, sexuálnej orientácie, politického presvedčenia aj farby pokožky – všetci, pokiaľ majú
zmysel pre humor a recesiu sú srdečne vítaní.

Usporiadatelia sa tešia na stretnutie s vami, priatelia.
UPOZORNENIE: Tieto propozície si, prosím, veľmi pozorne prečítajte, nevynechajte ani časť s miniatúrnym písmom – tam bývajú
zvyčajne uvedené najdôležitejšie informácie. Prosíme o správne pochopenie tejto udalosti. Alkoholizmus je veľmi vážna,
problematická záležitosť tejto spoločnosti a tejto doby. Zámerom usporiadateľov je napomôcť pri riešení tohto vypuklého
problému a to aj formou recesie a humoru. Toto podujatie sme zaradili do kategórie „turisticko-recesistické-náučné“,
s prízvukom na prevenciu a spoločenské správanie. Toto turistické podujatie je prioritne určené príslušníkom našej turistickej
komunity, ktorí majú zmysel pre humor a recesiu, alias, ktorým nerobí problém utiahnuť si zo seba samého. Radi však medzi
sebou privítame aj širokú turistickú verejnosť, ktorá svojou účasťou, my tomu pevne veríme, podporí strastiplnú snahu o riešenie
tohto problému. Týmto konštatovaním chcú usporiadatelia povedať, že puritáni, zachmúrenci a neprispôsobivý občania (s
výnimkou bezdomovcov, pravda) budú z nášho kolektívu hrubo vykázaní!!! To len aby bolo jasno!!!

www.turistikadiviaky.sk

