ASOCIÁCIA STRÁŽCOV CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ SLOVENSKA
Vás pozýva na
Stretnutie členov ASCHÚS a stráže prírody spojené so školením,
ktoré sa uskutoční v dňoch 21. až 24. apríla 2022
Miesto stretnutia : Chata Lodiar pri Počúvadle (tajch Počúvadlo) (N48.40128° ; E18.85763°)
Program :
Piatok, 22. 4. 2022
Do 10:00 príchod účastníkov a ubytovanie
10:30 – 12:00 školenie - riešenie priestupkov s dôrazom na predchádzanie konfliktov
12:30 – 13:30 obed
13:30 – 15:30 školenie - praktické riešenie priestupkov
15:30 – 16:00 prestávka
16:00 - 17:30 organizácia strážnej služby od 1.4.2022
18:30 - 19:00 večera
19:30 – 20:30 prezentácia CHKO Štiavnické vrchy, prezentácie z práce strážcov
20:30 – 23:00 Ranger párty, tombola

Sobota, 23. 4. 2022
8:00 – 9:00 raňajky
9:30 – 15:00 exkurzia
15:30 – 18:00 praktické problémy pri výkone strážnej služby - diskusia
18:00 – 18:30 večera
19:00 – 22:00 výmena skúseností - príspevky jednotlivých účastníkov v max. dĺžke 10 min.

Nedeľa, 24. 4. 2022
8:00 – 9:00 raňajky
do 11:00 odchod účastníkov

Exkurzie:
Naplánovaná je jedna exkurzia a to v sobotu - pešia na vrch Sitno a zrúcaniny hradu v trvaní cca 6
hodín.
Ubytovanie :
Chata Lodiar pri Počúvadlianskom tajchu - územná pôsobnosť CHKO Štiavnické vrchy, ubytovanie
v hlavnej budove (110 postelí), izby 2 a 4 posteľové. Zariadenie má reštauráciu, bar, parkovanie pri
chate.
Cena za ubytovanie na osobu a deň 15,- €.
Adresa je Chata Lodiar, Počúvadlianske jazero 62, 969 01 Banská Štiavnica. Chata sa nachádza cca
500 m od Počúvadla v chatovej oblasti. 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 5,- €
obed 6,- €
večera 5,- €
Nie je možná platba platobnou kartou. Platí sa v hotovosti pri príchode. Pri príchode každý
účastník dostane lístky na odber stravy.
V obmedzenom množstve je možný príchod a ubytovanie spolu so stravou (večera a raňajky) už
21.4.2022.
Doprava
Autom
Príspevky účastníkov :
Žiadame, aby príspevky o výkone strážnej služby a iných činnostiach vo vašom CHÚ nepresiahli 10
minút. Miesto konania bude vybavené projekčnou technikou, preto stačí, keď príspevok prinesiete
na USB kľúči, CD, DVD.
Návratku zašlite do 11. apríla 2022 mailom na katarina.skorvankova@sopsr.sk a v kópii na
adresu dan.hartansky@sopsr.sk

Neskoršie návratky nebudú musieť byť akceptované
Poznámky :
1. K Vašej prezentácii uvítame propagačné materiály chráneného územia.
2. Na Ranger párty budú vítané všetky hudobné 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

