35. Zdravotnícke Rallye Campingu a Caravaningu

POZVÁNKA
pre vyznávačov kempingu, karavaningu a mototuristiky na podujatie,

v rekreačnom stredisku
KURINEC – ZELENÁ VODA
RIMAVSKÁ SOBOTA
Kemping roku 2016 a klub roku 2018

27. – 30. 06.2019
GPS :RO Kurinec: N 48.3456594

E 20.0172395

Organizátor: Camping Caravaning Club Wagon Slovakia ZDRAVOTNÍK, Košice
v spolupráci s mestom Rimavská Sobota
Predbežný program:
Štvrtok

27.06.2019

Piatok

28.06.2019
10,00 hod.

19,00 hod.
Sobota

29.06.2019
10:00 hod.

Čas akcií bude upresnený
na informačnej tabuli
19,00 hod.

príjazd účastníkov, utáborenie, ubytovanie, prezentácia
program podľa výberu účastníkov
kúpanie v bazénoch s pitnou alebo geotermálnou vodou
príjazd účastníkov, utáborenie, ubytovanie, prezentácia
výlet k Slavošovskému tunelu
program podľa výberu účastníkov - individuálna prehliadka kempu a okolia
kúpanie v bazénoch s pitnou alebo geotermálnou vodou
Zahájenie v spoločenskom stane
premietanie video a fotografií v stane - neformálne stretnutie pri karavanoch
príjazd účastníkov, ubytovanie, utáborenie, prezentácia
pobyt pri vode + vodné aktivity
Individuálna prehliadka mesta Rimavská Sobota,
Súťaže detí a dospelých
neformálne stretnutia pri karavanoch
hudobný program – vystúpenie Petra Stašáka

Nedeľa

30.06.2019
10:30 hod.

program podľa výberu účastníkov
slávnostné ukončenie Rally

Pondelok

01.07.6.2019

voľný program

Organizátor si vyhradzuje možnosť zmeny programu a výletov !
Poplatok za ubytovanie:
1. Držiteľ platnej karty CCI a pozvánka ( po predložení )
11,00 EUR / noc - (2 osoby a deti do 15 r.) v obytnom prívese, obytnom aute, stane vrátane rekreačného poplatku, elektrickej
prípojky a kúpanie vo vodnej nádrži, alebo v bazénoch s pitnou a 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
15,00 EUR / noc - (2 osoby a deti do 15 r.) v obytnom prívese, obytnom aute, stane vrátane rekreačného poplatku, elektrickej
prípojky a kúpanie vo vodnej nádrži, alebo v bazénoch s pitnou a geotermálnou vodou .
4. Ostatní účastníci – podľa platného cenníka
Pri inom zložení posádky bude cena stanovená individuálne pri prezentácií.
Pevné ubytovanie - súkromné chaty mimo areálu RO:- nutnosť samostatnej – individuálnej rezervácie:
organizátor ponúka: Penzion „Hubert“ pani Angelika Hrušková e-mail: penzionhubertkurinec@gmail.com
mobil: +421905247916 v poobedňajších hodinách, Facebook: penzion-hubert-kurinec
Izby v penzione 2 alebo 4 posteľové s vlastným hygienickým zariadením, cena 12€ / osoba / noc
V penzione je aj vlastná reštaurácia
Informácie k podujatiu:
Emil HAJOŠ:+421 903 016000, emiliohajos@gmail.com
Záväzné prihlášky do 08.06.2019 na nižšie uvedenú adresu:
písomnú prihlášku na e.mail: emiliohajos@gmail.com alebo na +421 903 016 000

Tu je Tvoja Pozvánka, ktorú si vytlač a predlož pri vstupe do rekreačného strediska Kurinec – Zelená voda , spolu s
kartou CCI a získaš všetky cenové výhody .

