Vážení priatelia a záujemcovia o 10. ročník celoslovenského
policajného a hasičského výstupu.
Prinášam prvé informácie ohľadom jubilejného

10. ročníka,
ktorý sa uskutoční v dňoch 28.-30.september 2018 na Štrbskom Plese
Pokiaľ máte záujem o ubytovanie, dávam do pozornosti, že ubytovanie bude možné na víkendový
poukaz v Centre účelových zariadení MV SR na Štrbskom plese.
O poukaz bude treba požiadať priamo na odbore rekreačnej starostlivosti.
Tí, ktorí uznajú za vhodné môžu podporiť stretnutie aj 2% z dane pre občianske združenie „Radosť
pre život“ – v prílohe. Výťažok z týchto prostriedkov bude použitý na financovanie nákladov
spojených s organizáciou, ktoré nie je sú pokryté z rozpočtu úradu Ekumenickej pastoračnej služby
MV SR.
Tí, ktorí sa rozhodnú podporiť túto akciu formou poukázania 2% z daní a majú záujem o ubytovanie
v hoteli Patria s raňajkami, prosím o zaslanie nafoteného Vyhlásenia o poukázaní podielu zo
zaplatenej dani - 2% opečiatkované daňovým úradom – aby bolo zrejmé, že Vyhlásenie bolo podané,
tak aby boli prekryté údaje o výške sumy, ktorú posielajú. (myslím a dúfam, že dnes v dobe mobilov
nie je problém toto odfotiť a poslať ako prílohu mailu na milan.petrula@minv.sk )
Čitateľné by mali byť údaje o odosielateľovi a príjemcovi.
NESTAČÍ ak niekto označí na tlačive krížikom možnosť o tom, že súhlasí aby prijímateľ dostal
informáciu o mene podporovateľa, lebo táto informácia príde z daňovej správy koncom januára 2019
a už bude po výstupe. Nemal by som možnosť overiť si mená podporovateľov.
Tí, ktorí podporili svojimi 2% z dane činnosť občianskeho združenie v minulom roku, majú jednu noc
v hoteli Patria už zabezpečenú – pokiaľ sa nerozhodnú inak.
S týmito podporovateľmi budeme komunikovať osobne s mailom, ako aj s každým, kto pošle riadne
odfotené vyplnené tlačivo mailom.
Ubytovanie na vlastné náklady je možné zabezpečiť si aj v hoteli Trigan:
Poprosím, aby záujemcovia o ubytovanie kontaktovali hotel iba mailom: marketingtrn@sorea.sk.
s predmetom správy: 10. ročník VYSTUP MV SR
Cena ubytovania s raňajkami na 1 noc:
prenocovanie 28.-29.9.2018 = cena 37,25 = ubytovanie pre 1 dospelú osobu ubytovanú v plne
obsadenej dvojposteľovej izbe. + 5,00 ranajky/1dosp.osoba + 1,00 daň z ubytovania/1noc/1osoba
= cena 55,50 = ubytovanie v 1postelovej izbe alebo 2postelovej izbe
obsadená 1 osobou + 5,00 ranjaky/1dosp.osoba + 1,00 daň z ubytovania/1noc/1osoba
prenocovanie 29.-30.9.2018 (k 29.9. sa menia ceny)
= cena 34,00 = ubytovanie pre 1 dospelú osobu ubytovanú v plne
obsadenej dvojposteľovej izbe. + 5,00 ranajky/1dosp.osoba + 1,00 daň z ubytovania/1noc/1osoba
= cena 51,00 = ubytovanie v 1postelovej izbe alebo 2postelovej izbe
obsadená 1 osobou + 5,00 ranjaky/1dosp.osoba + 1,00 daň z ubytovania/1noc/1osoba
prenocovanie na 2 noci:
1 dosp. osoba platí za ubytovanie na dve noci = 59,90
2 noci x raňajky = 2 x 5,00 = 10,00
2 noci x daň z ubytovania = 2 x 1,00 = 2,00
--------------------------------------------------------Ak budú 1postelove izby vypredane a hosť bude žiadať ubytovanie samostatne, môže mu byt
poskytnutá aj 2postelova izba s tým, že bude platiť príplatok za neobsadene lôžko 7,00/1noc.
Všetci klienti, ktorí budú v hoteli na 2 a viac noci dostanú od hotela Trigan 1 x grátis vstup do wellness
centra. Klienti, ktorí prídu iba na 1 noc, môžu si wellness vstup zakúpiť v hodnote 10,00€.

-PROGRAMPiatok 28.9.2018
Od 14.00 do 17.30 registrácia účastníkov
18.30 hod. – Slávnostný večer – vystúpenie hudby MV SR + umelecký hosť (dúfam, že to bude milé
prekvapenie), Minikonferencia k 10. ročníku: foto a videospomienky na predchádzajúce ročníky,
odovzdanie ocenení za absolvovanie 10. ročníkov výstupu.
Duchovné slovo, pozdravy domácich a zahraničných hostí. Slávnostný raut.
Vstup – každý kto sa chce zúčastniť tohto slávnostného večera si môže zabezpečiť vstup zaplatením
registračného poplatku 5EUR – tento poplatok zahŕňa spomienkovú medailu k 10. ročníku výstupu
a príspevok na konzumné pre raut.
Tento registračný poplatok môžete uhradiť do 31. júla 2018 (kvôli času potrebnému na výrobu
pamätných medailí) v prospech účtu: IBAN: SK091100 0000 0026 1378 4943 VS: 7337
Do správy pre prijímateľa uveďte prosím Vaše meno a priezvisko ako aj skratku RP.
Napr.: Lomiskal Tatransky – RP
Veľmi nám to pomôže pri organizácii, aby sme vedeli, pre aký počet účastníkov pripraviť raut.
Odhadovaný počet kvôli kapacite je približne 300 ľudí.
Ústroj - príslušníci: služobná rovnošata – slávnostná
- zamestnanci: spoločenské oblečenie

Sobota: 29.9.2018
Od 7.00 do 7.30 hod. registrácia účastníkov a 7.30 –slávnostný nástup, slovo na cestu, požehnanie,
hymna a spoločné foto.
Samotný výstup bude v smere Mlynická dolina, vodopád Skok a s cieľom Štrbský štít – neznačkovaný
turistický chodník.
Tí, ktorí si nebudú trúfať ísť na vrchol štítu, môžu pokračovať smer Bystré sedlo – a Furkotská dolina,
potom na Chatu Solisko alebo celou Furkotskou dolinou na Štrbské pleso.
Nedeľa: 30.9.2018
O 10.00 hod. slávnostná ekumenická bohoslužba – podľa počasia buď na vonkajších priestoroch pred
hotelom FIS alebo v kongresovej sále hotela Patria.
Na 10. ročníku prisľúbili účasť aj predstavitelia zahraničných krajín – Francúzska, Talianska, Slovinska,
Českej republiky, Chorvátska a verím, že pozvanie na spoločné stretnutie v krásnej prírode a ľuďmi
dobrej vôle aj pri bohoslužbe prijmete aj vy.

Podrobnosti ohľadom upomienkových predmetov budú zverejnené koncom mesiaca máj.

Tešiac sa na stretnutie

za organizátora -

Milan Petrula
Úrad ekumenickej pastoračnej služby

