
Mesto Svidník

Klub slovenských turistov Beskyd Svidnik,
Bardejovská 220, 08901 Svidník

a Ing. Ján Ho lodň ák, primátor mesta Svidník

Svidník, 06.02.2017

Váženýpán MUDr. Peter Chudík, predseda PSK,

týmto sa na Vás oficiálne obraciame so žiadosťou o prevzatie záštity nad oslavami 90.výročia
turistiky v meste Svidník.

Bude pre nás cťou, ak našu ponuku prijmete, nakol'ko je všeobecne známy Váš
úprimný vzťah k nášmu regiónu a kjeho občanom.

Oslavy sa uskutočnia v dňoch 26.-28. mája 2017 a Vaša záštita určite podporí veľkú
vážnos!' a význam tohto podujatia.

Súčasťou našich osláv bude aj 54. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska na
Čiernej hore dňa 27. mája 2017 s celoslovenskou účasťou turistov.

Sme presvedčeni, že široká verejnosť nášho kraja s radosťou prijme Vašu záštitu ako
.prejav úcty a autority voči Vašej osobe.

Verime, že napriek Vášmu pracovnému vyťaženiu a Vašim náročným povinnostiam
svojou účasťou a záštitou podporite naše slávnostné podujatie.

Tešíme sa na spoločné stretnutie a sme s úctou.

MUDr. Peter Chudík, predseda PSK
Námestie mieru 2
080 Ol Prešov

Ing. Ján Holocfjiá ..
primátor mesta Svidnik

tajomník ~~T Beskyd Svidník'
»>:

~~
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Michal Hajduk
predseda KST Beskyd Svidník



Peter Chudík
predseda

Prešovského samosprávneho kraja

Prešov 2. marca 2017

V ážený pán Hajduk,

dostala sa ku mne Vaša žiadosť o prevzatie záštity nad oslavami 90. výročia turistiky
v meste Svidník.

Veľmi si vážim Vašu prácu a oceňujem snahu, ktorá prispieva k rozvoju športových
aktivít obyvateľov regiónu a buduje k nemu vrúcny vzťah práve cez angažovanosť Vašej
organizácie. Preto mi bude cťou prevziať záštitu nad týmto Vaším významným podujatím.

Želám Vám a Vašej organizácii veľa síl do tvorivej športovej práce.

Vážený pán

Michal Hajduk

Predseda KST Beskýd Svidník
Bardejovská 220
089 Ol Svidník
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