Usporiadajú
v spolupráci s mestom Rimavská
Sobota

v rekreačnom stredisku
KURINEC – ZELENÁ VODA
Rimavská Sobota
v dňoch 25. – 28.06.2020

Vítame Vás v RO Kurinec – Zelená voda:
Rekreačná oblasť Kurinec - Zelená voda leží v južnej časti stredného Slovenska, približne 4 km
južne od mesta Rimavská Sobota. Letný rekreačný areál Zelená voda spravovaný Technickými službami
mesta Rimavská Sobota je počas sezóny vyhľadávaný miestnymi i ľuďmi zo širšieho okolia.
Svojim návštevníkom ponúka kúpanie vo vodnej nádrži alebo v bazénoch s pitnou i geotermálnou
vodou, ubytovanie v súkromných chatách a v kempingu. Kurinec je tiež ideálnym miestom na aktívne
využívanie voľného času - nájdete tu ruské kolky, minigolf, tenisové dvorce, stolný tenis, ihriská na futbal
i plážový volejbal. Pri vodnej nádrži je požičovňa člnkov a vodných bicyklov. Novinkou roku 2020 je
nový tobogán. Na svoje si tu prídu aj milovníci rybolovu a milovníci jazdy na koňoch. Pre tých, ktorí
obľubujú malú turistiku sa na pravom brehu vodnej nádrže rozprestiera Národná prírodná rezervácia
Kurinecká dubina.
Oddych pri vode možno spojiť aj so športom - cyklistikou po cyklotrase z mesta Rimavská Sobota
do RO Kurinec. Celková dĺžka cyklotrasy je 4330 m a má dve vetvy. Prvá z nich začína na ul. Školskej a
druhá na ul. Hostinského v Rimavskej Sobote. Počas letnej sezóny je návštevníkom a turistom k dispozícii
vyhliadkový vláčik, ktorý Vás bezplatne dopraví do RO Kurinec.
Kúpacia sezóna na Kurinci sa oficiálne začína 15. júna, prvé dva dni je vstup bezplatný. Prevádzkuje
sa 25 m bazén s pitnou vodou, neplavecký a oddychový bazén napustený geotermálnou vodou, detský
bazén s atrakciami a plocha jazera vrátane člnkárne. Vo výstavbe sú nové tobogány.
Areál ponúka tiež možnosť ubytovať sa v stanovom tábore, ktorý bol vybavený chemickou výlevkou
a rozšírili sa elektrické prípojky k napojeniu karavanov. V rekreačnej oblasti sú prevádzkované stánky
s rýchlym občerstvením, ako aj iné služby. Počet stánkov by sa oproti minulému roku nemal nerozširovať
– bolo ich 16, z toho jeden mimo areálu.
Voda v bazéne s geotermálnou vodou sa vymieňa každé dva-tri dni a vzorky sú pravidelne
vyšetrované akreditovaným laboratóriom pri každom napúšťaní a vypúšťaní. Kontroluje sa aj voda
v jazere a v areáli sa denne udržiava čistota. Z dôvodu bezpečnosti je objekt monitorovaný kamerovým
systémom. Pre atraktivitu sa vysadili nové kvety, ozdobné kríky a palmy, vybudované malé pódium slúži
na konanie rôznych kultúrnych podujatí.

mesto Rimavská Sobota

Organizátor:
Slovenská Asociácia Campingu a Caravaningu a
Camping caravaning club ISC SERVICE - KOŠICE
v spolupráci s mestom Rimavská Sobota
Informácie, kontakt:

Hajoš Emil
Dneperská č.6, 040 12 Košice, Slovenská Republika
tel: +421 903 016 000 e-mail: emiliohajos@gmail.com

Pevné ubytovanie - súkromné chaty mimo areálu RO:
- nutnosť samostatnej rezervácie:

Záväzné prihlášky do 20.06.2020
na nižšie uvedenú adresu:
e.mail: emiliohajos@gmail.com
GPS :RO Kurinec : N 48.3456594
E 20.0172395

Pobytový poplatok:
1. Držiteľ platnej karty CCI a pozvánka– po predložení
17,00 € / noc - (2 osoby a deti do 15 r.) v stane, obytnom
prívese, obytnom aute, vrátane rekreačného poplatku
a elektrickej prípojky .
V cene je zahrnutý vstup na kúpanie vo vodnej nádrži, alebo v
bazénoch s pitnou i geotermálnou vodou.
2. Držiteľ platnej karty CCI – po predložení a bez pozvánky - 20% zľava s platných cenníkových položiek
3. Bez platnej karty CCI , ale s predložením pozvánky 20,00 € / noc - (2 osoby a deti do 15 r.) v stane,
obytnom prívese, obytnom aute, vrátane rekreačného poplatku a elektrickej prípojky V cene je zahrnutý vstup
na kúpanie vo vodnej nádrži, alebo v bazénoch s pitnou i geotermálnou vodou.
4. Ostatní účastníci – podľa platného cenníka
Účastnícky poplatok: 5.00 EUR / dospelá osoba ( guláš, prípitok )

Program:
Štvrtok

25.06.2020

príjazd účastníkov, utáborenie, ubytovanie, prezentácia
program podľa výberu účastníkov
kúpanie v bazénoch s pitnou alebo geotermálnou vodou

Piatok

26.06.2020
10:00 hod.

príjazd účastníkov, utáborenie, ubytovanie, prezentácia
výlet podľa ponuky na informačnej tabuli
individuálna prehliadka kempu a okolia
program podľa výberu účastníkov
kúpanie v bazénoch s pitnou alebo geotermálnou vodou
Otvorenie podujatia v spoločenskom stane - diskotéka
premietanie video a fotografií v stane neformálne stretnutia pri karavanoch

19,00 hod.

Sobota

27.06.2020
09:00 hod.

Čas akcií bude upresnený
na informačnej tabuli
17,00 hod.
večer
Nedeľa

28.06.2020
10:30 hod.

Pondelok 29.06.2020

pobyt pri vode + vodné aktivity
individuálna prehliadka mesta Rimavská Sobota
Súťaže detí a dospelých
Zdravotnícky guláš
neformálne stretnutia pri karavanoch
program podľa výberu účastníkov
slávnostné ukončenie Rallye
Voľný program

Organizátor si vyhradzuje možnosť zmeny programu a výletov vzhľadom na počasie
a záujem!
Prajeme Vám ničím nerušený pobyt plný príjemných zážitkov a nových stretnutí.
K dispozícii občerstvenie v bufetoch a reštaurácii v RO Kurinec
Doplnkové služby :
Požičovňa vodných bicyklov, člnov,
Bezplatný vyhliadkový vláčik na trase:
RO Kurinec, vstup – Rimavská Sobota
Možnosti trávenia voľného času:
 člnkovanie na prírodnom jazere – 22 ha
 Rybolov, návšteva žrebčínu a jazda na koňoch pre deti a dospelých
 Cykloturistika – asfaltová cesta z RO do mesta Rimavská Sobota cca 4,3 km, okolo vodnej nádrže
a Kurinecký les cca 20 km a ďalšia rozsiahla sieť cyklotrás
 Šport v areály RO: minigolf, tenisové kurty, plážový volejbal, ruské kolky, stolný tenis
 Pešia turistika – Kurinecká dubina – prírodná rezervácia, pieskovcové jaskyne Nižný Skálnik, náučné
chodníky: Drienčanský kras, Hajnačka, Zvernica Teplý vrch
 Ďalšie prírodné zaujímavosti: salaš Veľké Teriakovce s malým zverincom, výbornou kuchyňou
a s výhľadňou Marinhrad, hrad Šomoška, Fiľakovský hrad,
 Podzemný svet: s dostupnosťou do 80 km: jaskyňa Domica, Gombasek, Dobšinská ľadová jaskyňa
 Kultúra a história: gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, hvezdáreň – astropark,
rímsko-katolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, historické budovy v centre mesta, gotická cesta –
najkrajšie sakrálne pamiatky Gemera, pamätné izby v okolí: Lukovištia – Ivan Krasko, Drienčany –
P.E.Dobšinský, Vyšný Skálnik – J.Botto,
 Technické pamiatky: mlyn vo Veľkých Teriakovciach

