
Kempingové karty 

KLUBOVÉ, ZĽAVOVÉ, POISTNÉ 

Najznámejšie a najpoužívanejšie kempingové 
a klubové karty : CCI, ACSI, DCC, CKE, ADAC 

 



 
 

FICC  - Fédération Internationale de Camping, Caravanning et 
Autocaravaning  

CCI  

 

• Vznik FICC 1933 (7 klubov zo 16 krajín), dnes 56 klubov a federácií z 32 krajín 
• V roku 1934 vydáva FICC pre karavanistov medzinárodný identifikačný preukaz, 

Caravan Club Card International https://campingcardinternational.com/, ktorý 
neskôr dopĺňa o poistný systém.  

• CCI karty sú pre našich členov vybavené logom SACC a tvoria identifikačný preukaz 
členov SACC. 

• Všetky naše členské kempingy poskytujú podľa zmluvy pre členov CCI pobytové 
zľavy od 5 do 20 %  

• V nasledujúcej sezóne vybavíme členské kempingy identifikačnou nálepkou 
s uvedením príslušnej zľavy. CCI karta slúži aj namiesto OP, alebo pasu ako 
identifikačná karta, dokonca v niektorých zahraničných kempingoch je nutné sa 
preukázať sa klubovou kartou. 

• Karty CCI a CKE sú primárne poistením za škody spôsobené tretím osobám pri 
pobyte v kempe a momentálne zahŕňa aj úrazové poistenie. Zľavový program je u 
týchto kariet len druhotnú pridanou hodnotou. Naproti tomu ACSI alebo Camping 
Cheque sú primárne zľavové programy. 
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CKE  Caravan Key Europe 

• Camping Key je cestovná karta s poistením, 
zľavami  

• Platí hlavne pre štáty Beneluxu, Škandináviu a 
všeobecne západnú Európu, na východe je 
všeobecne viac rozšírená CCI karta. 

• http://www.campingkeyeurope.com 

 

 

http://www.campingkeyeurope.com/


ACSI  campsites and camping 

• ACSI je zľavová karta pre mimosezónne zľavy Hlavný dôvod je predĺženie sezóny 
jak pre kempingy, tak i pre karavanistov. Kempy sú každoročne kontrolované 
inšpektormi ACSI, popis vybavenia a služieb sa každoročne aktualizuje( kontroluje 
sa viac než 200 položiek ). Pre široký obsah ich údajov sa vydávajú vo dvoch 
knihách, ale obe sa predávajú spolu ako celok. Nie je možné ich rozdeliť 

• V paušálnej cene 11, 13, 15, 17 alebo 19 Euro (v niektorých kempoch je tarifa 
dokonca len 10 Euro) je obsiahnuté štandardné miesto pre umiestnenie 
auto+karavan, prípadne obytného auta a to vždy vrátane pripojenia na elektrinu a 
2 osôb. Naviac už v 714 z týchto kempov  sú do paušálnej ceny zahrnuté aj  3 deti 
vo veku do 6 rokov. 

• Navyše mnoho kempov ponúka aj ďalšie zvýhodnenie napr. pri dlhšom pobyte. 
• V roku 2017 bolo možné si vybrať až z 9926 kempov v 31 krajinách napr.: 
• Česko (114), Slovensko (29) Francúzsko (2798), Holandsko (1126), Maďarsko (114) 
• Z členských kempov SACC (17) 
• https://www.campingcard.co.uk/  
• https://www.eurocampings.co.uk 
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Registrácia do ACSI 

• Náš člen výkonného viedol obšírnu mailovú komunikáciu s ACSI ohľadom možnej 
registrácie našich kempingov v ich databáze /tlačená a internetová verzia/ 

• Bol prekvapený ich priaznivou reakciou,  veľmi by privítali užšiu spoluprácu so 
Slovenskom a doplnili kontakty o kempingy u nás, rovnako ako možnosť plánovania 
výjazdov na Slovensko pre ich klientov. 

  
• Systém registrovania kempingov v databáze ACSI je v krátkosti nasledovný: 

 
• kempingy majú vstup do databázy zadarmo, musia byť ale vopred navštívené 

komisárom ACSI, ktorý ich prehliadne a odporučí na zaradenie do databáz. Za 
základné informácie o ponuke kempov sa neplatí,  avšak obšírnejšie reklamné 
materiály sú komerčné a platené. Podľa komunikácie majú záujem poslať do 
vybraných kempingov svojho komisára a podľa jeho vyhodnotenia ich odporučí na 
uverejnenie. 

• Kempingy sa môžu uchádzať o zaradenie do ich informačných databáz a tlačovín 
individuálne, alebo využijú našu ponuku a možnosti na výber a pozvanie ACSI 
komisára. 

 



DCC  Deutschen Camping Club 
 

• Veľké karavanistické mocnosti ako napríklad Francúzsko, Nemecko, Holandsko vydávajú vlastné 
klubové karty, kde poskytujú svojim členom rôzne výhody a informácie. 

•   
• DCC  Deutschen Camping Club 

 
• Nemecký kemping klub cez asociáciu poslal našim kempingom ponuku na uverejnenie do tlačenej, 

alebo on-line verzie DCC Kempingového sprievodcu.  
• Postup je jednoduchý: 
 
• Vyplňte, prosím, starostlivo kempingový dotazník a pošlite nám ho späť. Prosím, posielajte iba 

dotazníky za kempy skutočne prevádzkované, nie plánované alebo vo výstavbe. Aby sme si vytvorili 
presnejší obraz o vašom kempe, pošlite nám, prosím, aj fotografie jeho sociálneho vybavenia. 

• Po preskúmaní dotazníka rozhodneme, či váš kemp budeme publikovať v tlačovej verzii nášho 
Kempingového sprievodcu, alebo v on-line sprievodcovi na www.3in1campen.de 

• S prípadnými otázkami sa obráťte na mňa e-mailom alebo telefonicky 089/ 380142-33 
 

 Susanne Berko 
 oddelenie turistiky 

• Zatiaľ je zaregistrovaných 18 slovenských kempingov ( členov SACC 10) 
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CCI  Camping card internacional 
 https://campingcardinternational.com/  

 



CCI    Vyhľadávanie kempingov podľa kritérií 
     Počet Slovenských kempingov 20  (SACC  15) 



CCI     Registrácia nového kempingu 



CCI       Registračný formulár 



Registrácia podľa  CCI karty 



ACSI karta pre mimosezónne zľavy 
www.eurocampings.eu 



ACSI Výber Slovenských kempingov (29)  
SACC (17) 



 ACSI   Základné informácie o kempingu 



PORTÁL NEMECKÉHO CAMPING CLUBU  DCC 



DCC - Slovenské kempingy podľa krajov ( 18 kempingov) SACC (10) 



ADAC   Allgemeiner Deutscher Automobil-Club 



ADAC   vybrané kempingy na Slovensku (27)  SACC (14) 



Karty nielen zľavy a poistenie, ale hlavne zviditeľnenie  

        V poslednej dobe je z hľadiska 
  cestovného ruchu o našu 
  krajinu čoraz väčší záujem, no 
  nedá sa spoliehať že to pôjde 
  aj bez informácií a reklame.  

 Pre nás a naše kempingy to znamená, že 
„KARTY“ akéhokoľvek druhu a účelu 
tvoria hlavne prvotný zdroj informácií. 

 

Ďakujem za pozornosť 

Ing. Ján Ducko, člen prezídia SACC 


