
 

32. Zdravotnícke Rallye Campingu a Caravaningu 
 

POZVÁNKA 

pre vyznávačov kempingu, karavaningu a mototuristiky na podujatie,  

 

v Autokempingu rekreačného strediska  

oddychu  a vodného športu 

DOMAŠA – VALKOV , časť TÍŠAVA 

23. – 26. 06.2016 
 

GPS :RZ Tišava / Valkov:  N 49°03' 19,00"     E 21°40' 04,50" 
  

Organizátor: Camping Caravaning Club Wagon Slovakia ZDRAVOTNÍK, Košice 
  

Predbežný program: 

 
Štvrtok 23.06.2016 príjazd účastníkov, utáborenie, ubytovanie, prezentácia 

  program podľa výberu účastníkov        

Piatok 24.06.2016 príjazd účastníkov, utáborenie, ubytovanie, prezentácia 

   10,00 hod. pešia a cyklo turistika  

  program podľa výberu účastníkov - individuálna prehliadka kempu a okolia 

   19,00 hod.  Zahájenie v spoločenskom stane 

 premietanie video a fotografií  v stane - neformálne stretnutie pri karavanoch   

Sobota 25.06.2016 príjazd účastníkov, ubytovanie, utáborenie, prezentácia 

 10:00 hod. pobyt pri vode + vodné športy,  

Čas akcií bude upresnený          Súťaže detí a dospelých   

na informačnej tabuli  

 19,00 hod. spoločenský  večer, hudobný program - Peter Stašák – člen  karavan klubu  Wagon 

Slovakia Zdravotník, Košice  

Nedeľa   26.06.2016 program podľa výberu účastníkov 

   Vyhliadková plavba jachtou  

 ukončenie Rally 
 

Organizátor si vyhradzuje možnosť zmeny programu a výletov ! 
 

Poplatok za ubytovanie:  

Držiteľ platnej karty CCI 

24,00 EUR – na celý pobyt  /8,00€/ deň / (2 osoby a deti do 12 r.) v  obytnom prívese, obytnom aute, vrátane 

rekreačného poplatku a elektrickej prípojky .  

18,00 EUR – na celý pobyt  / 6,00€/ deň,  v stane, vrátane rekreačného poplatku a bez elektrickej prípojky   

Bez platnej karty CCI 

30,00 EUR – na celý pobyt /10,00€/ deň, v  obytnom prívese, obytnom aute, 

24,00 EUR – na celý pobyt  / 8,00€/ deň,  v stane,  vrátane rekreačného poplatku a bez elektrickej prípojky   
 

Pri inom zložení posádky bude cena stanovená individuálne pri prezentácií. 
 

Pevné ubytovanie -  chaty :- nutnosť rezervácie: e-mail:   kalep@stonline.sk      mobil:  +421911299843 

 

Chatka  4-posteľová   30,00 €/noc - s kartou CCI 45,00 €/noc - bez karty CCI 

Apartmán pre 4 osoby  40,00 €/noc - s kartou CCI 60,00 €/noc - bez karty CCI 

Apartmán pre 6 osôb  60,00 €/noc -  s kartou CCI 80,00 €/noc - bez karty CCI 
 

 Doplnkové služby : Požičovňa vodných bicyklov, člnov, kajakov, Požičovňa cestných bicyklov  

 Rybársky lístok  jednodňový alebo týždenný 
 

Bližšie informácie o rekreačnom zariadení na:   www.domasakemp.sk    
Informácie k podujatiu:  

Emil HAJOŠ:+421 903 016000, hajos@netkosice.sk,       

             

Záväzné prihlášky do 08.06.2016 na nižšie  uvedenú adresu:  
písomnú prihlášku na  e.mail: jirkocau@azet.sk  alebo na  +421 905 289 429,  
a aj na stránke SACC: http://www.caravaning.sk/camping/registracia-na-podujatia?page=3 
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