KLUB VOJENSKÝCH VÝSADKÁROV
OBLASŤ ŽILINA

Rajecká cesta 18, 01001 Žilina, t. č. 0905835390

VÁS POZÝVAJÚ
na 24.ročník výstupu na SLEMÄ a 1. ročník pietneho aktu pri pamätníku
2. paradesantnej brigády na Krpáčove v dňoch 12. – 13. 10. 2018
Program:
08,00 hod.

V Žiline stretnutie pred vchodom do kasárne J. Gabčíka, na Závodskej ceste,

08,30 hod.

odchod autobusom smer Liptovský Mikuláš

10,30 hod

Pietny akt položenia vencov na Vojenskom cintoríne Nicôvo v L. Mikuláší

11,30 hod.

presun skupiny zabezpečujúcej pietny akt na vrchole Slemä a odchod skupiny na
Krpáčovo

16,00 hod.

ubytovanie v obci Bystrá, chata Limba

17,00 hod

príchod skupiny Slemä do obci Bystrá, ubytovanie

18,00 hod

večerné posedenie, opekanie, občerstvenie ......
voľný program

13.10. 2018
08,00 hod.

Raňajky

11,00 hod.

Pietny akt Pamätník Krpáčovo

12,00 hod.

Guláš a posedenie

14,00 hod.

Odchod do Žiliny

Účastnícky poplatok, uhrádzajú : členovia klubov ZV SR , KVV SR a SZPB a ostatní
účastníci zájazdu – 18 eur. Poplatok zahŕňa : ubytovanie v chate Limba, raňajky, poistenie,
občerstvenie, guláš.
Správny poplatok odovzdáte pri nástupe do autobusu 12.10. 2018.
Potvrdenie o účasti odovzdajte do 08.10. 2018 do 12,00 hod. na adresu: KVV SR
Žilina kasárne Jozefa Gabčíka Rajecká cesta 18/1 01001 Žilina, alebo na e- mail.
vladimir.stoila@mil.sk .V závažných prípadoch sa môžete prihlásiť na uvedenú akciu aj
telefonický.

KLUB VOJENSKÝCH VÝSADKÁROV
OBLASŤ ŽILINA

Rajecká cesta 18, 01001 Žilina, t. č. 0905835390

Vzhľadom na obmedzený počet miest na prepravu a ubytovanie, prihlášky
po uvedenom termíne nebudú AKCEPTOVANÉ!!!!!!!

Vedúci zájazdu: František GLATTER
kontakt čís. mob 0905 835 390, 0908 935 769 e-mail. vladimir.stoila@mil.sk
Žiline 28.09.2018

František Glatter v.r.
predseda KVV oblasť Žilina

-––––––––––––––––––––––––––––- tu odstrihni ––––––––––––––––––––––––––––––

POTVRDENIE ÚČASTI
Potvrdzujem účasť na zájazde Výstup na vrch Slemä

_____________________________________________
Meno priezvisko

Adresa bydliska : ________________________________ dátum narodenia _____________
Spolu so mnou sa zúčastní :________________________ dátum narodenia _____________

Finančnú čiastku v hodnote : __________ zložím dňa 12.10. 2018,
Prosím podčiarknuť, zúčastním sa: a/ na výstup, b/ poznávacia skupina
Kontakt:

Dátum :

podpis prihláseného

