Rodinný víkend veterinárnych lekárov v Slovenskom raji
Slov - Raj - Vet 2018
Komora veterinárnych lekárov SR, v spolupráci s UVLF
v Košiciach a ŠVPS SR, pozýva všetkých veterinárnych lekárov,
mladých, starších, seniorov, ich rodinných príslušníkov a priateľov prírody, na
už VIII. ročník tradičného rodinného víkendu v Slovenskom raji pod názvom
Slov - Raj - Vet 2018.
Hlavným cieľom tejto akcie je profesno-priateľské stretnutie
veterinárnych lekárov, spojené s turistickým poznávaním krás Slovenského
raja.
Akcia sa uskutoční v Slovenskom raji v dňoch 29. 06 - 01. 07. 2018.
Hlavný deň akcie a spoločnej turistiky je sobota 30. 06. 2018. Tento rok sme
pre Vás pripravili rozšírený program počas celého víkendu. Základný tábor
bude už tradične v areáli Penziónu Lesnica na Čingove.
Program:
Piatok: 29.6.2018
Ubytovanie, beseda s pracovníkmi horskej služby, premietanie v prírode
o krásach Slovenského raja, odborné diskusné fórum, grilovanie.
Sobota: 30.6.2018
Spoločné stretnutie účastníkov turistiky bude ráno o 8.00 hod v areáli
penziónu Lesnica, kde bude registrácia a pre účastníkov bude pripravené malé
občerstvenie. Nakoľko na hlavnú trasu sa bude presúvať autobusom, je
potrebné dodržať príchod do 8.00 hod.
Po turistike v poobedných hodinách bude vyhodnotenie, občerstvenie vo forme
tradičného gulášu s grilovanými špecialitami, ktoré pre vás pripravia naši
kolegovia.
Turistické trasy: navrhnutá trasa je z minulého roku, kedy sa nemohla
uskutočniť z dôvodu nepriaznivého počasia.
- hlavná trasa: Biele vody- Zejmarska roklina, rebríky (zelená) - Geravy Glacka cesta (červená) - prechod na modrú, neskôr žltú - pod Vtáčim hrbom na
červenú - Kláštorisko- dole na Čingov. Trasa pre deti z Čingova na Kláštorisko.
Nedeľa: 1.7.2018
Pre milovníkov fotografovania bude pripravený workshop fotografovania,
individuálny program, turistika, kúpanie /Vrbov/.

Organizačné zabezpečenie:
Ubytovanie si zabezpečuje a hradí každý účastník individuálne
www.slovenskyraj.sk/ubytovanie/
Upozorňujeme všetkých účastníkov v prípade nepriaznivého počasia na
dôležitosť vhodného oblečenia a vhodnej obuvi.
Každý účastník sa zúčastňuje akcie na vlastnú zodpovednosť a preto
odporúčame poistenie aj na zásah horskej služby.
Okrem stravy a tekutín je dobrá nálada povinnou výbavou.
Účasť bezplatná.
Účasť prosíme nahlásiť z organizačných dôvodov na adresu
kvlsr@kvlsr.sk, tel: sekretariát KVL SR 02/65443212, MVDr. Ladislav
Stodola 090 7917 497, účastníci z UVLF v Košiciach na čísle 0918 413 553
MVDr. Martin Tomko, PhD.
Všetky informácie ohľadom akcie budú zverejnené na stránke
www.kvlsr.sk a www.uvm.sk

Na stretnutie s Vami sa teší prezídium KVL SR, vedenie UVLF
v Košiciach a ŠVPS SR

