Doplňujúce informácie
9. ročník celoslovenského policajného a hasičského výstupu v Tatrách.

Termín: 22.– 24.9.2017
Miesto: Slavkovský štít 2452m.
Termín výstupu:
23.9.2017 o 7.00 -7.30 registrácia pred horským hotelom na Hrebienku – o 7.30 spoločné foto,
myšlienka na deň – modlitba, požehnanie na cestu - hymna.

Ubytovanie na Hrebienku:
Účastníci si môžu ubytovanie rezervovať prostredníctvom priloženého
formulára (word dokument), jeho vyplnenú verziu je potrebné odoslať mailom
na adresu uvedenú vo formulári, prípadne si telefonicky dohodnúť rezerváciu.
Na jeho základe spracuje rezervačné oddelenie rezerváciu a vystaví zálohovú
faktúru. Rezervácia je definitívna až po jej uhradení.
Pri rezervácii používať prosím promokód: MVSR17
Cena ubytovania pre horský hotel Hrebienok:
Cena jednolôžkovej
izby:

44€ s raňajkami (44€/os/noc)

Cena dvojlôžkovej izby:
Cena 2sp. apartmánu
(max 4 osoby)
Cena prístelky s
raňajkami:

49€ s raňajkami (24,50€/os/noc)

Cena DBL + prístelka:

78€ s raňajkami (26€/os/noc)

83€ s raňajkami (20,75€/os/noc)
29€ s raňajkami

v cene ubytovanie zahrnuté raňajky + 2 x spiatočný lístok pozemnou lanovkou na trase Hrebienok –Starý Smokovec (osoba/deň - samostatne stojí jeden spiatočný lístok 9EUR), možnosť využitia
zvýhodnenej ceny vstupu do Wellness centra v Grand hoteli Starý Smokovec v cene 13€/osoba.

Spomienkové predmety:
Tohto roku to bude šiltovka a plechový odznak na batoh.

Cena: čierna šiltovka s logom výstupu a bočným nápisom
Slavkovský štít a dátumom výstupu - 6 EUR
Návrh grafiky.
Finálna verzia sa môže od návrhu mierne odlišovať !!!

Odznak: priemer 44 mm – 1 EUR

Záujemcovia si môžu predmety záväzne objednať

do 8.9.2017
do 12.00 mailom jednotlivým duchovným podľa krajov,

BA, NI kraj na adresu: dagmar.tomasovicova@minv.sk
TT, TN kraj na adresu: julia.stofanova@minv.sk
ZA kraj na adresu: jan.paciga@minv.sk
BB kraj na adresu: alzbeta.lucskayova@minv.sk
PO kraj na adresu: matus.vongrej@minv.sk
KE kraj na adresu: jana.tabackova@minv.sk
Objednávka je záväzná až po uhradení príslušnej sumy
v prospech účtu IBAN:
SK09 1100 0000 0026 1378 4943
VS: 2309
Do správy pre prijímateľa zadajte, prosím, svoje priezvisko, meno a počet objednaných vecí napr.:
XXX FFFFFF 1S 3ZN
(vysvetlenie: 1 – počet kusov , S -šiltovka ZN –odznak)

Prosím všetkých záujemcov o výstup, aby svoju účasť nahlásili
jednotlivým duchovným UEPS MV SR, pred výstupom do 20.9.2017,
kvôli databáze účastníkov a evidencii potrebnej k oceňovaniu, ktoré
sa pripravuje na jubilejnom 10. ročníku.

ÚSTROJ
Pokiaľ máte novú pracovnú rovnošatu - GORATEX, prosím o absolvovanie túry
v pracovnej rovnošate, rovnako tak vítané sú policajné, hasičské tričká, šiltovky,
skrátka čím viac označenia príslušnosti k rezortu, aby z pohľadu na nás bolo zrejmé,
kto tvorí danú skupinu.
Takáto forma oblečenia dodáva akcii špecifický ráz a u ostatných návštevníkov
vzbudzuje patričný rešpekt ale aj záujem.

Teším sa na stretnutie a prajem pekné, požehnané leto.

Milan Petrula
úrad ekumenickej pastoračnej služby
MV SR

