
50. Rallye Campingu a Caravaningu SACC
Pozvánka

 Pozývame Vás na jubilejný 50. ročník RCC

Tradičné medzinárodné podujatie pre vyznávačov kempingu, karavaningu a mototuristiky,  ktoré sa 
uskutoční v kempingu KEMP TÍLIA GÄCEĽ - DOLNÝ KUBÍN

v dňoch 13.7. – 15. 7. 2018

Organizátor:   SACC   www.caravaning.sk

Organizačná spolupráca:  
 Obec Oravská Poruba, 
 Autokemping Kemp Tília Gäceľ, www.kemptilia.sk

Mediálna spolupráca:  Televízia mesta Dolný Kubín - TV DK

Program:
Piatok 13.07.2018

-          Príchod  účastníkov – registrácia
-          Oboznámenie sa s prostredím rekreačnej oblasti
-          Voľný program, kúpanie, wellness, šport, cyklistika
-          18:00 zahájenie RCC
-          Voľný program - návšteva mesta okolia (Aquarelax, Oravský Hrad)
-          Večer - pre záujemcov návšteva podujatia - posedenie s občerstvením, živá hudba



Sobota 14.07.2018

-          Voľný program, kúpanie, šport, fitness stroje, cykloturistika, jazda na koni (osoba: 5 € - 10 €) 
            splav rieky Orava (10 € osoba, trasa: Oravský Podzámok → Gäceľ, cca 3,5 hod.), 
-          Návšteva mesta okolia (Aquarelax, Oravský hrad)
-          Možnosť návštevy wellness centra
 
-          Večer - Gäceľský guláš, voľný program, posedenie pri občerstvení
 

Nedeľa  15.07.2018
-          10:00 ukončenie zrazu
-          Voľný program

Možnosti trávenia voľného času:  
 V areáli kempu: wellness centrum, kúpanie vo vonkajšom bazéne, futbal, volejbal, 
stolný tenis, vonkajšie fitness stroje pri reštaurácií, možnosť zapožičania bedmintonových rakiet, 
byciklov a kolobežiek, kartové hry. 
 Mimo areálu: splavovanie rieky Orava, v blízkosti sa nachádza aquapark Aquarelax s 
ponukou rôznych vodných atrakcií, 12 km od kempu sa nachádza národná kultúrna pamiatka a 
historický komplex Oravský hrad, 
 
Ubytovanie:

Účastnícky poplatok:

11 EUR/noc –  posádka ( 2 osoby ) stan, auto a obytný príves / obytné auto, vrátane elektrickej 
prípojky ( dodatočné poplatky / noc: dieťa od 6-12 rokov: 1,50 €, dieťa od 13 rokov: 3 €)

Taktiež možnosť ubytovania v chatkách / bungalovoch (11,34  € / lôžko / noc)

Sobota, večerný program: vstupné 4 € / 1 x dospelá osoba (1 x guľáš + 1x pivo)
                             vstup voľný: dieťa do 13 rokov 
K dispozícii bude občerstvenie v bufetoch a reštaurácií.

Účastníci RCC majú možnosť predlženého pobytu 3 dni pred zrazom a po zraze v cenách 
účastníckeho poplatku.

Príjazd:  Kemp Tília Gäceľ, Gäceľská cestička 2, 027 54 Oravská Poruba
GPS:  49° 12’ 18.3532717” N
 19° 16’ 7.23029” E

Prihlášky na rallye posielať cez registráciu na stránke: 
www.caravaning.sk

Kontakt:
Za SACC: Emil Hajoš, hajos@netkosice.sk, tel.: +421 903 016 000
  Ing. Ján Ducko, duckodj@gmail.com, tel.: +421 905 360 000

Za kemping : recepcia: tel.: +421 903 417 269, rezervacie@kemptilia.sk, www.kemptilia.sk


