ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
a
ASOCIÁCIA STRÁŽCOV CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ SLOVENSKA
Vás pozývajú na
Stretnutie členov stráže prírody spojené so školením
ktoré sa uskutoční v dňoch 10. až 12. júla 2020
Miesto stretnutia : Chata Kollárová – Ostrý Grúň (48°33'52.143"N, 18°40'44.099"E)
Program :
Piatok, 10. 7. 2020
Do 10:00 príchod účastníkov a ubytovanie
10:00 – 12:00 školenie legislatíva
12:00 – 13:00 obed
13:00 – 15:00 školenie legislatíva
15:00 – 15:15 prestávka
15:15 - 17:30 zasadnutie VZ ASCHÚS
18:00 - 19:00 večera
18:30 – 20:00 prezentácia CHKO Ponitrie a Dunajské luhy, prezentácie z práce strážcov
20:00 – 22:00 Ranger party, tombola

Sobota, 11. 7. 2020
8:00 – 9:00 raňajky
9:30 – 15:00 exkurzia
15:30 – 17:00 školenie legislatíva
17:00 – 18:00 večera
18:00 – 20:00 informácie z WRC
20:00 – 22:00 Výmena skúseností - príspevky jednotlivých účastníkov a pracovísk v max.
dĺžke 10 min.

Nedeľa, 12. 7. 2020
8:00 – 9:00 raňajky
9:00 – 10:00 vyhodnotenie prínosu tém školenia pre výkon strážnej služby účastníkmi
školenia,
Do 11:00 odchod účastníkov

Exkurzie:
Naplánované sú dve exkurzie
1. pešia exkurzia na Vtáčnik v trvaní 6 hodín.
2. autom exkurzia múzeum Kľak, múzeum Ostrý Grúň
pred exkurziou budú položené vence k pamätníkom obetí masakry v Ostrom Grúni
a Kľaku 21.januára 1945
Ubytovanie :
Chata Kollárová – Ostrý Grúň - územná pôsobnosť CHKO Ponitrie a Dunajské luhy má ubytovanie
v 2 - 4 posteľových izbách. Zariadenie má reštauráciu, bar, parkovanie v areáli.
Cena za ubytovanie na osobu a deň 15,- €.
Adresa je Chata Kollárová, Ostrý Grúň. Chata sa nachádza mimo obce. Mapa s vyznačením miesta
stretnutia je prílohou pozvánky
Stravovanie :
Stravovanie je potrebné zaistiť vopred objednávkou v návratke. Špeciálne požiadavky na stravu
uveďte tiež v návratke. Nad rámec objednávky si účastník hradí sám.
Cena raňajky 4,- €
obed 6,- €
večera 5,- €
Nie je možná platba platobnou kartou. Platí sa v hotovosti pri príchode.
V obmedzenom množstve je možný príchod a ubytovanie spolu so stravou (večera a raňajky) už
16.4.2020.
Doprava
Autom
Autobus – Žarnovica SAD – Ostrý Grúň o 7:30 hod
Žarnovica nám SNP – Ostrý Grúň 9:05 – 9:29 hod
Príspevky účastníkov :
Žiadame, aby príspevky o výkone strážnej služby a iných činnostiach vo Vašom CHÚ nepresiahol
10 minút. Miesto konania bude vybavené projekčnou technikou preto stačí, keď príspevok
prinesiete na USB kľúči, CD, DVD.
Návratku zašlite do 3. júla 2020 mailom na katarina.skorvankova@sopsr.sk a v kópii na adresu
dan.hartansky@sopsr.sk
Poznámky :
1. K Vašej prezentácii uvítame propagačné materiály chráneného územia.
2. Na Ranger party budú vítané všetky hudobne nástroje.
3. Nebude chýbať tradičná tombola, preto uvítame vtipné, ale aj praktické ceny.
4. Taktiež v rámci večerného občerstvenia uvítame aj rôzne chutné krajové špeciality.
Mgr. Dan Harťanský
prezident ASCHÚS

