10. Jarný zraz priateľov Ferka Kaňanského
POZVÁNKA
( aj na skrátený pobyt )
pre vyznávačov kempingu, karavaningu a mototuristiky na podujatie, ktoré sa
uskutoční v prekrásnej Goralskej prírode
v ATC

GORALSKÝ DVOR *** Haligovce
25.04.2019 - 02.05.2019

www.goralskydvor.sk

GPS Goralský dvor: 49o22´47.44´´ N, 20o26´22.98´´ E

Organizátor: CCC Wagon Slovakia Zdravotník, ATC Goralský dvor
Organizačná spolupráca: Emil Hajoš – predseda organizačného výboru, Ladislav Simoník,
Štvrtok 25.04.2019
od 08:00
- príjazd účastníkov, ubytovanie, utáborenie, prezentácia privítanie na
slovenský spôsob ( je v cene účastníckeho poplatku).
- program podľa výberu účastníkov
večer
- neformálne stretnutia
Piatok

večer
Sobota
08:30
09:30

16:00
18:00
Nedeľa
08:00
09:00
09:00
10:30
19:30
Pondelok
08:00

Utorok
08:00

26.04.2019
- príjazd účastníkov, ubytovanie, utáborenie, prezentácia, privítanie na
slovenský spôsob,
- splav na pltiach, rafty, bicykle – podľa potreby a požiadaviek –
individuálne
- zoznámenie sa s okolím, program podľa výberu účastníkov
- klubové zahájenie pri karavanoch a posedenie pri reprodukovanej hudbe
- Priateľské posedenia – neformálne stretnutia pri karavanoch
27.04.2019
- Autobusový výlet do Bachledovej doliny
- Spanilá jazda na bicykloch – trasa Goralský dvor – Červený Kláštor /
lavička - poľská strana / priehrada – Smorowce Wyžne – kalvária –
Červený Kláštor. Z Červeného Kláštora dovoz autobusom na Goral. dvor
- súťaže detí a dospelých ( lukostreľba, prekážkový beh, striekačka, hod
polenom, beh s fúrikom, streľba zo vzduchovky, pílenie dreva......)
- zahájenie 10. Jubilejného Jarného zrazu Fera Kaňanského - pri vatre,
opekanie klobás, reprodukovaná hudba ( je v cene účastníckeho poplatku).
28.04. 2019
- Budíček
- Autobusový výlet : Spišský hrad a Spišská kapitula
- Možnosť výletu na horu Zvir Litmanová – pútnické miesto + účasť na
nedeľnej omši
- vyhodnotenie súťaží detí a dospelých
- spoločná večera, muzička + tanečky + súťaže
29. 04. 2019
- Poznávanie prírodných krás a okolia
- splav na pltiach, rafty, bicykle – podľa potreby a požiadaviek –
individuálne
- Voľný program podľa výberu účastníkov
30.04.2019
- Poznávanie prírodných krás a okolia
- Voľný program podľa výberu účastníkov

17:00

- Spoločné stavanie centrálneho mája a májov pri karavanoch

- Májová veselica s gulášom
Streda
08:00
09:00

01. 05. 2019
- Hudobný budíček
- Retro 1. májový sprievod po kempe – Účastníci pochodu, pripravte si
transparenty, vlajočky a mávatka – po sprievode občerstvenie (studené
párky, teplé pivo), (je v cene účastníckeho poplatku).
- Voľný program

Štvrtok 02. 05. 2019
- Poznávanie prírodných krás a okolia
- Voľný program
Počas celého zrazu prehliadka dobových strojov s ich predvedením – na požiadanie

Možný pobyt v kempingu už od 22.04. 2019 do 08.05.2019 za zľavnenú cenu - ako počas zrazu
Prihlasovanie na podujatie: Emil Hajoš mail: emiliohajos@gmail.com, alebo mobil: +421 903 016 000
a na pevné ubytovanie priamo v kempingu info@goralskydvor.sk alebo mobil: +421 907 764 982
Organizátor si vyhradzuje možnosť zmeny programu a výletov !
Ponuka individuálnych výletov do okolia:
Spišská Stará Ves – Pieninské múzeum
kúpele Vyšné Ružbachy
výlet do Poľska - návšteva hradu v Niedzici a plavba loďou, hrad Czorsztyn.
Červený Kláštor – návšteva kláštora,
Stará Ľubovňa – prehliadka hradu
Hniezdne – prehliadka výroby liehu, história liehovarníctva a čokoládovňa
Pešia turistika: Tri korunky, prielom Dunajca, Haligovské skaly

Poplatok za ubytovanie:
Držiteľ platnej karty CCI - zľavnený počas stretnutia
10 EUR - noc a posádka ( 2 osoby a do 3 detí do 10 r.) v stane, obytnom prívese, obytnom aute, vrátane rekreačného
poplatku. Pri inom zložení posádky bude cena stanovená individuálne pri prezentácií.
Poplatok za elektrickú prípojku – 4,50 EUR /noc
Bez platnej karty CCI
14 EUR - noc a posádka (2 osoby a do 3 detí do 10 r.) v stane, obytnom prívese, obytnom aute, vrátane rekreačného
poplatku. Pri inom zložení posádky bude cena stanovená individuálne pri prezentácií.
Poplatok za elektrickú prípojku – 4,50 EUR /noc
Pevné ubytovanie - chaty : - nutnosť rezervácie: e-mail:. info@goralskydvor.sk
chata 3/2 post. izby + soc. zariadenie,
10,00 €/os./noc - s kartou CCI
12,00 €/os./noc - bez karty
CCI
deti do 10 rokov všetky služby zdarma, Potrebné zaslať zálohu 50% do 20.04.2019
Pozor: Obmedzená kapacita pevného ubytovania!!!
Účastnícky poplatok:
6,00 EUR – / dospelá osoba – deti do 10 r. bez poplatku
Občerstvenie – privítanie, pohostenie pri vatre a sprievod, organizácia a materiálne
zabezpečenie. )
Cenník ďalších služieb

spoločná večera s muzikou ( prípitok, polievka, hlav. jedlo, dezert )

11,50 €/osoba

splav na pltiach s odvozom do Červeného Kláštora, min.5 osôb
10,00 €/osoba
dovoz z Lesnice max 8 osôb / jazda
24,00 €/jazda
požičanie bicykla
6,00 €
Informácie k podujatiu: www.goralskydvor.sk
Ladislav SIMONÍK:
+421 905 389413, info@goralskydvor.sk
František KAŇANSKÝ:
+421 907 333224, kananskykosice@gmail.com
Emil HAJOŠ:
+421 903016000, emiliohajos@gmail.com

