Záštitu nad týmto podujatím prevzal
predseda Prešovského samosprávneho kraja

Milan Majerský

www.caravaning.sk/dahlie

POZVÁNKA
GPS: N 49o22´47.44´´
E 20o26´22.98´´
Vážení priatelia – karavanisti
Dovoľte mi, aby som Vás čo najsrdečnejšie pozval v mene organizačného výbor na 22. Dahlie rallye,
ktoré sa uskutoční v Autokempingu „ Goralský dvor“. Ten sa nachádza prekrásnom prostredí Pieninského
národného parku, v obci Haligovce, ktorá je umiestnená pri hlavnej ceste v smere od Stará Ľubovňa –
Červený Kláštor, od ktorého je vzdialený 3 km.
Súčasťou dvora je 13 bungalovov s 2, 3 a 4 posteľovými izbami. Každá chatka má 3 samostatné
izby, na chodbe je sociálne zariadenie (WC, sprcha, tepla voda), chladnička.
V areáli sa tiež nachádza slovenská reštaurácia s domácimi špecialitami, ktorá je štýlovo zariadená,
letná koliba s ohniskom terasa a KEMPING*** pre stany i karavany s možnosťou napojenia na elektrický
prúd, vodu, kanalizáciu, spoločné sociálne zariadenia, sprchy s teplou vodou, kuchynky s vybavením,
ohniská so sedením, prístrešky. V areáli je k dispozícii múzeum dobových strojov s ich funkčnou ukážkou,
mini zoo, zdarma Wi-Fi, práčka, sušička, požičovňa športových potrieb, trampolína, vonkajší bazén, detské
ihrisko, futbalové ihrisko, vonkajšie šachy... V blízkosti areálu sú turistami vyhľadávané Haligovské skaly,
splav na pltiach, pešia a cykloturistika.
Organizačný výbor spolu s pracovníkmi autokempingu pre Vás pripravil zaujímavý kultúrny,
turistický a športový program. Okrem plánovaných podujatí
poskytujeme doplnkový program,
ako návšteva mesta Kežmarok , Stražky a Vrbov, výstup na Tri Korunky .
Reštaurácia pre účastníkov zrazu pripravila bohatý výber jedál, aby sme Vás odbremenili od vyvárania
v karavanoch až so zľavou 20%. Naším heslom je“ VARÍME ZA VÁS“.
Všetky prístupové cesty sú opravené, kvalitné a asfaltové, aj cesta III. triedy č.3107 s Toporca
do Haligoviec.
Účastníci zo severných Čiech majú možnosť výberu trasy aj cez Poľsko, kde sú dobré a rýchle cesty.
Poľský diaľničný úsek je čiastočne spoplatnený. Vzdialenejší účastníci, najmä zo západných, resp. južných
Čiech majú možnosť si cestu rozplánovať na dva úseky a prenocovať v ATC Sport v Rožnove pod
Radhoštem za zľavnenú cenu, ktorú nám ponúkol CC KČT Rožnov pod Radhoštem .
Urobíme všetko pre to, aby Ste sa cítili v lone prírody čo najlepšie, aby Ste poznali prekrásne miesta
„Národného parku Pieniny“ a jeho okolia a aby vo Vás zanechal tento pobyt čo najpríjemnejšie spomienky
a radi sa sem vrátili.
Emil Hajoš,
predseda organizačnej komisie
22. Dahlie rallye

UPOZORNENIE!!!
Prosíme všetkých účastníkov o dodržiavanie využívania elektrickej prípojky len na svietenie a
napojenie chladničky. Počas zrazu bude prísny zákaz využívania elektrickej prípojky na
vykurovanie karavanov a používanie rýchlovarných konvíc!!! Kanvice je možné zapájať len
na miestach na to vyhradených – kuchynky, ktoré budú riadne označené.

Vážení karavanisti, priatelia,
dovoľte mi Vás privítať po dvoch rokoch v inom krásnom kúte
Slovenskej prírody, v kraji hrdých goralov, ozdobenom divokým
Dunajcom a krásnymi Pieninami. Dahlie rallye sa v týchto končinách koná
prvý krát. Všetci, ktorí sa podieľajú na príprave 22. Dahlie rallye sú
pripravení podeliť sa s Vami o radosť so spoločného stretnutia a robia
všetko pre to, aby aj Vy ste z tohto stretnutia odchádzali so spomienkou
iba na príjemné zážitky. Pre mnohých z Vás je tento krásou a históriou
pretkaný kút našej vlasti neznámy, mnohí ho však poznáte dôverne.
Zdalo by sa, že z hľadiska karavaningu je toto goralské územie
neznámou krajinou, ale je tu viac miest, kde karavanistov radi privítajú.
Dúfam, že všetci sa po tomto ročníku radi do tohto krásneho kraja
budete vracať za poznaním, zážitkami a tiež za priateľmi, ktorých tu
získate.
Jaroslav Mišura,
prezident SACC

Milí priatelia,
teší nás, že Prešovský kraj a jeho podmanivé Pieniny sa stali na niekoľko
dní miestom významného stretnutia stredoeurópskych cestovateľov –
22. ročníka Dahlie Rallye.
Je to mimoriadne dobrá správa, že voľba
priaznivcov kempovania a karavaningu padla práve na náš región, ktorý
bude môcť ukázať nielen svoje krásy, jedinečné prírodné danosti a unikátne
zákutia, ale predovšetkým svoju štedrosť a pohostinnosť. O to s väčšou
radosťou prijímam záštitu nad týmto podujatím, ktoré, verím, posilní dobré
meno hostiteľov, organizátorov i celého „spoločenstva“ ľudí, ktorí sa venujú
tejto ušľachtilej cestovateľskej vášni.
Želám účastníkom podujatia, domácim i zahraničným návštevníkom,
rodinnú atmosféru, blízke priateľstvá a skvelé zážitky, ktoré budú trvalou
spomienkou na náš kraj a motívom pre jeho opätovnú návštevu. Ste vítaní,
cíťte sa u nás ako doma!
Milan Majerský
Predseda Prešovského samosprávneho kraja

Vážení a milí priatelia, karavanisti,
s veľkou radosťou a zodpovednosťou sme prijali rozhodnutie prezídia Dahlie Rallye
v Liptovskom Trnovci, uskutočniť 22. Dahlie Rallye v Haligovciach na Slovensku. Zvlášť sme
ocenili následnú skutočnosť, že organizáciou 22. zrazu Dahlie Rallye bol Slovenskou
Asociáciou campingu a caravaningu poverený náš klub Wagon Slovakia Zdravotník Košice.

Považujeme to za vysoké ocenenie nášho niekoľkoročného úsilia a výsledkov práce celého,
viac ako 110 členného klubu.
Náš klub, ktorý bol hodnotený ako klub roku a niekoľkokrát získal ocenenie za vzornú
organizáciu karavanistických podujatí pristúpil prostredníctvom vytvoreného organizačného
výboru zodpovedne k tejto úlohe a za pomoci ďalších členov pracovných komisií
a spolupracovníkov Vám pripravil pestrý, zábavný a športovo – kultúrny zraz.
Snažili sme sa urobiť všetko pre to, aby ste sa v kempe Goralský dvor Haligovce na
Východnom Slovensku cítili príjemne. Budeme šťastný, ak nám to poviete aj vy, po ukončení
stretnutia a odchode domov.
Srdečne a s láskou Vás vítame.
Igor Cap
Predseda prípravného výboru
a predseda predstavenstva akciovej spoločnosti Wagon Slovakia

PROGRAM
30.08.2018 štvrtok
individuálny príchod účastníkov
pre štvrtkových účastníkov - je pripravené prekvapenie
17:00

hod.

večer

Zasadnutie prezídia Dahlie rallye
Goralská muzika – Zamiškovci

31.08.2018 piatok
individuálny príchod účastníkov
09:00

hod.

Výlet „A“ – Stará Ľubovňa, skanzen + Hniezdne – liehovar
výlet „B“ – Niedzica : prehliadka zámku, návšteva priehradného múru, ako ho
nepoznáme,
Plavba loďou po Czorstinskej priehrade, resp. prehliadka zrúcaniny
Czorstin

19:00

hod.

Slávnostné otvorenie 22. Dahlie rallye
kultúrny program

01.09.2018 sobota
09:00

hod.

Výlet „A“ – Stará Ľubovňa, skanzen + Hniezdne – liehovar
výlet „B“ – Niedzica : prehliadka zámku, návšteva priehradného múru, ako ho
nepoznáme
Plavba loďou po Czorstinskej priehrade, resp. prehliadka zrúcaniny

Czorstin
16:00

hod.

Súťaže detí a dospelých

19:30

hod.

vystúpenie Petra Stašáka
Diskotéka

02.09.2018 nedeľa
10:30

hod.

vyhlásenie výsledkov súťaží detí a dospelých

11:00

hod.

slávnostné ukončenie 22. Dahlie rallye

03.09.2018 pondelok
individuálny program

Počas celého zrazu sa organizujú:
plavby na pltiach a raftoch, turistika na Tri Koruny, zájazd do Kežmarku a kaštieľa v Stražkach – na
tieto zájazdy bude pripravený minibus. Kompletné informácie podľa záujmu účastníkov. Cena za
dopravu sa odvíja od záujmu.
Pre voľné chvíle:
Možnosť prenájmu bicyklov, mini kár, trampolína, bazénové močidlo, / nafukovací hrad /, drevený
kolotoč, dotyková farma domácich zvierat, múzeum historických strojov, záhradné šachy, turistika
za potokom - v Haligovských skalách.

Organizátor dáva do pozornosti využitie prehliadky
mesta Košice s využitím ubytovania v novo
otvorenom kempingu
v blízkosti centra mesta
( 3 km ) , pred alebo po rallye.
www.camp-kosice.sk

S heslom:

Karavanisti všetkých krajín, spojte sa!
sa na Vás teší Organizačný Výbor
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22. DAHLIE RALLYE
SLOVENSKO, Haligovce, camping „GORALSKÝ DVOR”

PRIHLÁŠKA - ELENTKEZÉSI LAP - KARTA ZGLOSZENIOWA
Organizator – organizer – szervező: SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA CAMPINGU a CARAVANINGU
017 01 Považská Bystrica, Mládežnická 2481/35, Slovakia, www.caravaning.sk/dahlie

Dátum príchodu
Erkezési
Pryjazd w dniu

Dátum odchodu
Elutázási
Wyjazd w dniu

Dátum / Date

Podpis / Aláirás

Poplatok za posádku / dvaja dospelí, dve deti do 16 rokov, / prípadne 3 dospelí / auto, stan, karavan, motokaravan elerktrická
prípojka
Oplata za zaloge / 2 osoby dorosle, 2 dzieci do lat 16, lub 3 osoby dorosle, samochód, namiot, przyczepa, camper, podlaczenie do
pradu
Legénységi dij / 2 felnőtt, 2 gyermek 16 év alatt, / vagy 3 felnőtt /, autó, sátor, utánfutó, lakókocsi, Áramcsatlakozás
Ďalšia osoba nad 12 rokov .
Deti do 12 rokov.

Kolejna osoba powyžej 12 lat.

Dzieci ponižej 12 lat.

További egy 12 év feletti szémely.

50 €

20 € x

12 év alatti gyerekek.

Gratis

Ak je posádka len 1 dospelý
Oplata za zaloge / 1 osoba dorosla
Legénységi dij / 1 felnőtt

40 €

Autobusový výlet „A”

Wycieczka autokarowa „A”

Autóbusz kirándulás „A”

Autobusový výlet „B”

Wycieczka autokarowa „B”

Autóbusz kirándulás „B”

Pre pobyt 3 dni pred a po akcii zľava z cenníkovej ceny.
Przy pobycie 3 dni przed i po imprezie znižka z ceny katalogowej
A rendezvény előtti s utáni 3 napban kedvezményes elszállásolás.
Pre prihlášky zaslané po 01.08.2018.
Za zgloszenia wyslane po 01.08.2018.
A 2018.08.01. után beküldött jelentezéseket.

13 € x
14 € x
-25%

SUMA
TOTAL

60 €

Termín zaslania prihlášok / Jelentkezési határidő : 30.07.2018
Rezervácia miest bude do piatka 31.09.2018, 17.00 hod.
A foglalás pénteken, szeptember 31-én, 17.00 óráig tart. * Rezerwacja nastąpi do piątku 31.09.2018, godz. 17.00.
Prihlášky zašlite mailom na adresu
Prosze wyslač zgloszenier e-mailem na adres
A jelentkezést az alábbi e-mail címre várjuk :

dahlie@caravaning.sk

Prihlasujem sa na 22. Dahlie rallye a prijímam podmienky organizátora. Organizátor nezodpovedá za škody na zdraví a majetku účastníkov v súvislosti s akciou.
Ezennel jelentkezem a 22. Dahlie rallye-re és elfogadom a szervező feltételeit. A szervező nem vállal felelősséget a résztvevők rendezvénnyel kapcsolatos
egészégügyi és anyagi káraiért.
Zglaszam sie do 22. Dahli rallye i akceptuje warunki organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody na zdrowiu i mieniu uczestników poniesione
w zwiazku z impreza.

