
    2. Sokolský zraz campingu a     caravaningu         

POZVÁNKA
pre vyznávačov kempingu, karavaningu a mototuristiky na podujatie, ktoré sa uskutoční po druhý 

krát vo svojej histórii v prostredí rekreačného zariadenia Rudava, v ATC RUDAVA v Malých Levároch. 

www.campingrudava.sk 

GPS: 48°29'28.54"N / 16°57'21.96"E 

 v dňoch 26. – 29. 8. 2011
Organizátor: Camping a caravaning club TJ Sokol Gajary

Spoluorganizátor:  SACC
Reklamný partner: BAUMETALL, s.r.o. Malacky 
Mediálny partner:  Camping,cars & caravans - www.camping-cars-caravans.cz 
Program zrazu:
Piatok 26.8.2011 

- Príchod účastníkov
- Oboznámenie sa s ATC a jeho okolím
- Voľný program, kúpanie, šport, rybolov
- Večer CZ – SK  hits párty DJ

Sobota 27.8.2011
- Otvorenie zrazu
- Predaj tomboly, súťažné dopoludnie pre deti a dospelých
- Ochutnávka vín v Rakúsku s dopravou
- Voľný program, výlety, kúpanie, šport, rybolov
- Losovanie tomboly
- Posedenie pri guláši a country hudbe

Nedeľa 28.8.2011
- Voľný program, výlety, kúpanie, šport, rybolov
- Vyhodnotenie súťaží s oficiálnym ukončením zrazu
- Pečenie langošov
- Posedenie pri hudbe (hudobné trio SOKOL)

Pondelok 29.8.2011
- Voľný program
- Odchod účastníkov

Po celú dobu konania zrazu bude k dispozícii čapované pivo, víno aj kofola. WIFI pokrytie zdarma.

Možnosti pre voľný čas:
- Kúpanie v jazere so štrkovou a pieskovou plážou, vodné bicykle a člnky, plážový 

volejbal, tenis, rybolov

http://www.camping-cars-caravans.cz/
http://maps.google.sk/maps?q=48?29'28.54"N+/+16?57'21.96"E++&hl=sk&ie=UTF8&sll=48.669026,19.699024&sspn=4.382592,9.349365&t=h&z=14
http://www.campingrudava.sk/
http://www.campingrudava.sk/


- Výlety do okolia, rozsiahla sieť cyklotrás po Slovensku aj Rakúsku, ochutnávka 
vín v Rakúsku, rybolov

- Možnosť peších túr v oblasti Malých Karpát s návštevou zrúcanín hradov
Pamiatky v okolí:

- Habánske múzeum a dvor vo Veľkých Levároch

- Malacky, zámocký park, barokový kaštieľ – už sprístupnený

- Šaštín, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie

- Bratislava, kultúrne pamiatky

- Kostolište, rodný dom Martina Benku

Účastnícky poplatok: 
10.-  EUR -  noc  a  posádka v stane,  obytnom prívese,  obytnom aute,  vrátane  elektrickej  prípojky 
a rekreačného  poplatku.  V cene  je  sobotňajší  guľáš  2  porcie  na  posádku,  hudobná  produkcia, 
prekvapenie.
Účastníci zrazu majú možnosť predlženého pobytu pred zrazom a do 1.9.2011 v cenách 

účastníckeho poplatku  s možnosťou pokračovať na 15. jubilejné stretnutie Dahlie Rallye Pápa

 Informácie  k     podujatiu  :  CCC  TJ  SOKOL  GAJARY:  Michal  Mikulička  mikulickamichal  @gmail.com   
0905  785  907,  Alojz  Németh  nemethalojz@airwave.sk 0903  247  659,  www.rudava.sk , 
recepcia@rudava.sk  0949 352 860, www.caravaning.sk

Príjazd:
Od Malaciek aj od Kútov po ceste 1. triedy č. 2, odbočka vo Veľkých Levároch smer Malé Leváre, po 
prejdení obce a následne potoka Rudava je odbočka vpravo do Rekreačnej oblasti. Všetky odbočky do 
kempu  budú označené šípkami s nápisom ATC Rudava.

Tešíme sa na Vašu návštevu, CCC TJ SOKOL GAJARY.

http://www.caravaning.sk/
mailto:recepcia@rudava.sk
http://www.rudava.sk/
mailto:nemethalojz@airwave.sk
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