
30. Zdravotnícke Rallye Campingu a Caravaningu

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

uskutoční  po 10. ročnej prestávke

v ATC  JASOV
11.07.2014 - 13.07.2014

Organizátor: Camping Caravaning Club Wagon Slovakia ZDRAVOTNÍK, Košice

Program:

Piatok 11. 07. 2014 príjazd účastníkov, utáborenie, ubytovanie, prezentácia
program podľa výberu účastníkov

  19,00 hod.    Zahájenie pred karavanmi
neformálne stretnutie pri karavanoch

Sobota 12. 07. 2014  príjazd účastníkov, ubytovanie, utáborenie, prezentácia
prehliadka kláštora premonštrátov
Súťaže detí a dospelých
popoludní výjazdová  turistika - do Medzeva - návšteva múzea 
kinematografie, 
spoločenský  večer + ohne, podávanie gulášu

Nedeľa   13. 07. 2014    program podľa výberu účastníkov
• ekumenická bohoslužba
• prehliadka Jasovskej jaskyne      

  slávnostné ukončenie Rally

Organizátor si vyhradzuje možnosť zmeny programu a výletov !

Poplatok za ubytovanie: 
8,00 EUR - noc a     posádka    (2 osoby a deti  do 12 r.) v  stane, obytnom prívese,  obytnom aute,  vrátane 
rekreačného poplatku. Pri inom zložení posádky bude cena stanovená individuálne pri prezentácií.
Poplatok za elektrickú prípojku – 3,50 EUR 
Účastnícky poplatok: 2,50 EUR / osoba staršia ako 18.rokov

Pevné ubytovanie -  chaty :- nutnosť rezervácie: e-mail:   info@autocampingjasov.com
                                                                                mobil:  +421908108343

 Apartmán pre 4 osoby  40,00 €/noc.
3-posteľové so soc. zariadením bez sprchy  20,00 €/noc.
4-posteľové so soc. zariadením so sprchou  30,00 €/noc.
4-posteľové so soc. zariadením bez sprchy, spoločenská miestnosť, prístelok  40,00 €/noc.
5-posteľové bez soc. zariadenia a sprchy  20,00 €/noc.

 Orientačné ceny na doplnkové služby :
Vstupné do Jasovskej jaskyne: 
dospelá osoba   5,00 € / os.
študenti / dôchodcovia   4,00 € / os.
deti / od 6 do 15 rokov / invalidi   2,50 € / os.
Rybársky lístok   10,00 €/deň

                Prehliadka kláštora – dospelí    2,00 €/os 
                                                – deti    1,00 €/os

Informácie k     podujatiu  : 
Emil HAJOŠ:+421 903 016000, hajos@netkosice.sk,                  
Záväzné prihlášky do 20.06.2014 na nižšie uvedenú adresu: 
                       +421 905 346919, alebo mailom: viravecz@gmail.com
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