38. Zdravotnícke Rallye Campingu a Caravaningu

POZVÁNKA
pre vyznávačov kempingu, karavaningu a mototuristiky na podujatie,

v rekreačnom stredisku
KURINEC – ZELENÁ VODA
RIMAVSKÁ SOBOTA
23. – 26.06.2022
GPS :RO Kurinec: N 48.3456594

E 20.0172395

Organizátor: Camping Caravaning Club ISC SERVICE - KOŠICE
v spolupráci s mestom Rimavská Sobota
Predbežný program:
Štvrtok

23.06.2022

príjazd účastníkov, utáborenie, ubytovanie, prezentácia
program podľa výberu účastníkov
kúpanie v bazénoch s pitnou alebo geotermálnou vodou

Piatok

24.06.2022
11,00 hod.

príjazd účastníkov, utáborenie, ubytovanie, prezentácia
cyklotúra, výlet na korčuliach a peši
kúpanie v bazénoch s pitnou alebo geotermálnou vodou
Otvorenie podujatia v spoločenskom stane
premietanie video a fotografií v stane –posedenie pri reprodukovanej hudbe - neformálne
stretnutie pri karavanoch

19,00 hod.

Sobota

25.06.2022
od 09:00 hod.
10,00 hod.
17.00 hod.
od 18.00 hod.
večer
po 21,00 hod.

Nedeľa

26.06.2022
10:30 hod.

príjazd účastníkov, ubytovanie, utáborenie, prezentácia
pobyt pri vode + vodné aktivity
cyklotúra, výlet na korčuliach a peši
Vláčikom - Individuálna prehliadka mesta Rimavská Sobota,
Športové odpoludnie pre deti a dospelých
Grilovačka, pivo, kofola ( v spoločenskom stane )
výdaj grilovaných pochutín do 20,00 hod.
neformálne stretnutia pri karavanoch
letné kino ( v spoločenskom stane )
program podľa výberu účastníkov
slávnostné ukončenie Rally

Organizátor si vyhradzuje možnosť zmeny programu vzhľadom na počasie, aktuálne platné opatrenia proti
pandémii Covid 19 a prejavený záujem !
Poplatok za ubytovanie:
1. Držiteľ platnej karty CCI a číslovaná pozvánka od organizátora ( po predložení )
25,00 € / noc + 2 €/ osoba/noc (energie) - (4 osoby, bez rozdielu veku ) v obytnom prívese, obytnom aute, stane vrátane
rekreačného poplatku 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 očíslovanej pozvánky od organizátora
30,00 € / noc + 2 €/ osoba/noc (energie) - (4 osoby, bez rozdielu veku ) v obytnom prívese, obytnom aute, stane vrátane
rekreačného poplatku 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.

Účastnícky poplatok: 7,00 EUR / dospelá osoba nad 15. rokov ( grilovačka, pivo, kofola ) deti do
15.rokov hranolky, kofola
Pevné ubytovanie - súkromné chaty mimo areálu RO:- nutnosť samostatnej – individuálnej rezervácie:
organizátor ponúka:
a.)Penzion „Hubert“ pani Angelika Hrušková e-mail: penzionhubertkurinec@gmail.com
mobil: +421(0)905 247 916 v poobedňajších hodinách, Facebook: penzion-hubert-kurinec
b.) Penzion „ Zelený dom“, p. Iveta Komorová e-mail: iveta.komorová@miramed.sk
mobil: +421(0)918 693 594, http://miramed.sk/?page_id=15

Informácie k podujatiu:
Emil HAJOŠ:+421(0) 903 016 000, emiliohajos@gmail.com

Záväzné prihlášky do 17.06.2022:
Pre získanie výraznej zľavy potrebné prihlasovanie cez klubovú – skušobnú stránku klubu
https://ccc-isc-service.webnode.sk/akcie/
Pri prihlasovaní uviesť mailovú adresu a do poznámky uviesť pohlavie a vek detí, kôli zaradeniu do súťaží.
po prihlásení Vám bude zaslaná číslovaná a evidovaná pozvánka umožňujúca využiť maximálne zľavy ( variant 1 )
Odoslaním prihlášky vyjadrujem „Súhlas so spracovaním osobných údajov“ v súlade v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, uvedené na https://ccc-isc-service.webnode.sk/akcie/
Doplnkové služby :
K dispozícii občerstvenie v bufetoch a reštaurácii v RO Kurinec
Požičovňa vodných bicyklov, člnov,
Bezplatný vyhliadkový vláčik na trase:
RO Kurinec, vstup – Rimavská Sobota
Možnosti trávenia voľného času:

člnkovanie na prírodnom jazere – 22 ha

Rybolov, návšteva žrebčínu a jazda na koňoch pre deti a dospelých

Cykloturistika – asfaltová cesta z RO do mesta Rimavská Sobota cca 4,3 km, okolo vodnej nádrže a Kurinecký les
cca 20 km a ďalšia rozsiahla sieť cyklotrás

Šport v areály RO: minigolf, tenisové kurty, plážový volejbal, ruské kolky, stolný tenis

Pešia turistika – Kurinecká dubina – prírodná rezervácia, pieskovcové jaskyne Nižný Skálnik, náučné chodníky:
Drienčanský kras, Hajnačka, Zvernica Teplý vrch

Ďalšie prírodné zaujímavosti: salaš Veľké Teriakovce s malým zverincom, výbornou kuchyňou a s výhľadňou
Marinhrad, hrad Šomoška, Fiľakovský hrad,

Podzemný svet: s dostupnosťou do 80 km: jaskyňa Domica, Gombasek, Dobšinská ľadová jaskyňa

Kultúra a história: gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, hvezdáreň – astropark, rímsko-katolícky
kostol sv. Jána Krstiteľa, historické budovy v centre mesta, gotická cesta – najkrajšie sakrálne pamiatky Gemera, pamätné
izby v okolí: Lukovištia – Ivan Krasko, Drienčany – P.E.Dobšinský, Vyšný Skálnik – J.Botto,

Technické pamiatky: mlyn vo Veľkých Teriakovciach

P O Z O R!!!
Toto je príjazdová cesta do kempingu: vyznačená červenou farbou.
Zároveň je vyznačená dopravnými smerovými taluľkami.

