
 
 

 



MOTTO: „Maj úctu k duši  

                   svojho dieťaťa“ 

 

 

ORGANIZÁTORI:              Centrum voľného času Stará Ľubovňa 

                                                Miejski Ośrodek Sportu i Rakreacji w Nowym Saczu 

 

SPOLUORGANIZÁTORI: Mesto Stará Ľubovňa 

                                                Slovenská rada Združenia slovanskej vzájomnosti Bratislava 

     Zrzeszenie sportu osób Niepelnosprawnych  

                                               „Start“ w Nowym  Saczu 

 

ÚČASŤ:    Poľská republika, Česká republika, Slovenská republika  

 

TERMÍN:   4 . júla  2017 - 9. júla 2017 /4.7. – 5.7.2017/ pobyt  poľskej     

                                               a českej  skupiny v SR / 

 

PREZENTÁCIA:  6.  júla 2017 /štvrtok/ od 8.00 h – 9.00 h /futbalové  

                                                ihrisko v Starej Ľubovni / 

    

OTVORENIE MRS:            o 9. 00 h - ihrisko futbalového klubu Stará Ľubovňa 

                                                                                                                                                            

ÚČASTNÍCI:   Deti za účasti svojich rodičov  resp. v doprovode osoby staršej 

       ako 18 rokov /v tomto prípade je potrebné prehlásenie rodičov –  

                                               tlačivo tvorí prílohu/. 

 

STRAVOVANIE:  Zabezpečuje organizátor nasledovne: 

6.7.2017                   -  večera 

    7.7.2017     - raňajky a večera 

    8.7.2017      - raňajky a večera 

                                                9.7.2017     - raňajky a večera 

 

KAŽDÝ  ÚČASTNÍK  SI  DONESIE  V L A S T N Ú    N Á D O B U  NA  STRAVU ! 

/misku, lyžicu, hrnček/ 
 

 

VÝSTROJ:            1. Každý účastník vlastný čln /pevný, nafukovací,  

                                                 skladací/ spĺňajúci základné predpisy, vybavený  

                                                 predmetmi proti potopeniu a prostriedkami   

                                                 k zabezpečeniu  prepravy na súši, vlastný stan,  

                                                 karimatku a spací vak. Pre vlastnú bezpečnosť  

                                                 si účastníci MRS  zabezpečia ochranné vesty a prilby. 

   

           2. Každý účastník – vlastné označené vrece alebo sud  

                                                  na prevoz batožiny spoločným dopravným prostriedkom  

                                                  počas celého splavu. 

 

 

DOKLADY:   Platný cestovný pas alebo občiansky preukaz. 



POPLATOK:                       Pre rodiny 55 €  dospelá osoba, 45 € dieťa  /zľava   

                                               týkajúca sa dieťaťa je platná iba pre rodiny s deťmi do 18 rokov,  

                                               dieťa  do dvoch rokov  zdarma/, jednotlivci 60 €. 

              V poplatku je zahrnuté: strava podľa rozpisu, prevoz  

                                               batožín na jednotlivé stanovištia, campingy, objednané  

                                               autobusy na prevoz účastníkov  z Poľskej republiky, tričko,  

                                               propagačný materiál, ceny za súťaže a preteky, odvoz lodí z PR,   

                                               náklady spojené s prípravou a realizáciou podujatia.   
 

PRIHLÁŠKY:  Je potrebné zaslať najneskôr do 19. júna 2017 na adresu: 

               Centrum  voľného času, Farbiarska 35, 064 01 Stará  Ľubovňa 

    č. tel. 052 4322991 

                                                kontaktná osoba – PhDr. Alena Hriňáková – 0902 376 765 

    E-mail: info@cvc.sk, web: http://www.cvc.sk 

Úhrada poplatkov na číslo účtu:  

IBAN – SK4802000000002405056853, BIC - SUBASKBX,  

variabilný  symbol – 001, konštantný symbol 0308. 

                                                

S prihláškou zasielajte aj doklad  o zaplatení alebo výpis                

bankového prevodu!  Obmedzený počet účastníkov! 
 

ETAPY:   6.7.2017 /štvrtok/- Stará Ľubovňa – Čirč – 25 km 

     7.7.2017 /piatok/ - Čirč – Malý Lipník, chata u  FINANCA – 21 km 

    8.7.2017  /sobota/- Malý Lipník – Piwniczna - 23 km 

               9.7.2017  /nedeľa/- Piwniczna - Stary Sacz, Przystań – 19 km         
 

PROGRAM:   Tradičný futbalový turnaj medzi účastníkmi zúčastnených krajín,          

                                               Rýchlostný vodácky pretek - Memoriál Ing. E. Kasperkeviča CSc.,   

                                               zábavné súťaže pre deti a dospelých, tanečná zábava so skupinou  

                                               Úsvit, večery s veselou harmonikou, sviatok Neptúna,  táborák -                       

                                                kelbasa na  patyke, diskotéka. V kempe v Malom Lipníku je              

                                                možnosť zašportovať si zdarma na futbalovom a volejbalovom  

                                                ihrisku. K dispozícii sú aj tenisové kurty za poplatok /1h – 4 €/. 
 

POISTENIE:              Zabezpečujú si účastníci splavu individuálne! 

 

UPOZORNENIE:  Účastníci  sa splavu  zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo  

                                                a zodpovednosť. Rodičia /resp. nimi poverené osoby/  

                                                zodpovedajú za deti.  

                                                Organizátori nenesú zodpovednosť za škody vzniknuté       

                                                a zapríčinené účastníkmi  splavu ako aj inými osobami. 

Upozorňujeme, že dňom 20.6.2017 pri odhlásení  

nebude zaplatený poplatok vrátený!!!    

 

 

ORGANIZÁTORI  A  SPONZORI  PODUJATIA  VÁS  TÝMTO  POZÝVAJÚ  NA 

ZAUJÍMAVÉ ODDYCHOVÉ PODUJATIE V PREKRÁSNEJ PRÍRODE ZAMAGURIA, 

KTORÉ UTÚŽI VAŠE RODINNÉ KOLEKTÍVY A UMOŽNÍ VÁM I VAŠIM DEŤOM 

NÁJSŤ NOVÝCH PRIATEĽOV! 

mailto:info@cvc.sk


Týmto potvrdzujem, že podujatia sa zúčastním na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť, 

vrátane akýchkoľvek zdravotných problémov a úrazov, ktoré má v súvislosti s týmto 

podujatím postihnú. Nesiem plnú zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú na zdraví 

alebo na veciach, ktorú spôsobím mojim konaním, alebo vznikne mojim zavinením 

usporiadateľovi, ďalším účastníkom alebo tretím osobám pred, počas a po podujatí. 

Usporiadatelia nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné moje zranenia behom podujatia. 

Rodičia (resp. nimi poverené osoby) zodpovedajú za svoje deti a zverených účastníkov 

mladších ako 18 rokov. 

 

        ..................................    
                    podpis 

 
POZNÁMKA: Uveďte druh a počet člnov, ktorými sa budete splavovať 

                           laminátový: .......................... ks 

                           gumový:       .......................... ks 

telefonický kontakt: 

e-mail:  

Budeme odchádzať v sobotu večer z Piwnicznej /na vlastné náklady/: 

počet osôb.................. 

Budeme odchádzať v nedeľu o 17.00 h zo Starého Saczu Przystań: 

počet osôb.................. 
 

 
 

 

 

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
XXVIII. ročníka Medzinárodného rodinného splavu po rieke Poprad 

na trase Stará Ľubovňa – Nowy Sacz 

 

 

P. č.   Meno a priezvisko  dátum narodenia    číslo pasu/OP/  presná adresa bydliska, PSČ 

 

1................................................................................................................................ 

2............................................................................................................................... 

3............................................................................................................................... 

4................................................................................................................................ 

5................................................................................................................................ 

6................................................................................................................................ 

 

 

         ..................................    

                    podpis 
 

Účastník, ktorý je prvý krát na splave, zakrúžkuje číslo pri svojom mene.  Informácia je 

dôležitá k vypísanie krstného listu pre nováčikov. 



 

PREHLÁSENIE  RODIČOV 
 

 

Súhlasím s vycestovaním môjho dieťaťa .................................................................. 

narodeného ............................................ do Poľskej republiky na 4 dni v rámci 

organizovaného Medzinárodného rodinného splavu . 

Starostlivosťou o svoje dieťa poverujem.................................................................. 

 

 

Dňa .......................v .............................                          ........................................... 

                                                                                                podpis rodičov 
 

 

 

 

PREHLÁSENIE  RODIČOV 
 

 

Súhlasím s vycestovaním môjho dieťaťa .................................................................. 

narodeného ............................................ do Poľskej republiky na 4 dni v rámci 

organizovaného Medzinárodného rodinného splavu . 

Starostlivosťou o svoje dieťa poverujem................................................................... 

 

 

Dňa .......................v .............................                          ........................................... 

                                                                                                podpis rodičov 
          
 

 

PREHLÁSENIE  RODIČOV 

 
 

Súhlasím s vycestovaním môjho dieťaťa .................................................................. 

narodeného ............................................ do Poľskej republiky na 4 dni v rámci 

organizovaného Medzinárodného rodinného splavu . 

Starostlivosťou o svoje dieťa poverujem................................................................... 

 

 

Dňa .......................v .............................                          ........................................... 

                                                                                                podpis rodičov 


