SLOVENSKÝ CYKLOKLUB

Piešťany 30.10.2014
Vec: Pozvánka na odborný seminár - školenie značkárov cykloturistických trás
V roku 2014 sme získali dotáciu na značenie od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
a v spolupráci s klubmi a značkármi realizujeme obnovu značenia cyklotrás po celom území Slovenska.
Okrem iných aktivít sa z prostriedkov dotácie uskutoční aj stretnutie značkárov cykloturistických trás, na ktorá
Vás srdečne pozývame.
Miesto konania:
Športhotel Oščadnica
Oščadnica 1588, 023 01
dostupnosť:
www.sporthotelosc.sk
Doprava: vlakom je stanica Oščadnica. Je dosť ďaleko od autobusov – 8 – 10 minút chôdze.
Stanica Čadca – autobusové nástupište je hneď vedľa a premávajú autobusy na celú oščadnickú dolinu .
Autobusy stoja priamo pred hotelom . Je to zástavka U Gletta.
Autobusové spoje zo Žiliny , ktoré stoja v Oščadnici , stanica Nižný koniec resp. Píla , je možné použiť, z nich
sa dá priamo na tejto križovatke prestúpiť na Oščadnicu.
Termín konania:
21.-23.11.2014
21.11.2014 piatok - príchod účastníkov, večera (prosíme upresniť čas príchodu približne)
22.11.2014 - sobota - 9.00 - 12.00, 14.00 - 18.00, večer výmena praktických skúseností formou diskusie
preškolenie značkárov cykloturistických trás, teoretická príprava doobeda, praktické ukážky v teréne poobede
23.11.2014 - nedeľa - 9.00 - 12.00 - riešenie konkrétnych problémov pri legalizácii a udržiavaní cyklotrás,
Školenie značkárov cykloturistických trás (teoretická príprava, praktické ukážky v teréne, komisia
cykloznačenia) sa uskutoční vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Ubytovanie - 2 noci, piatok - večera, celodennú stravu - sobota, nedeľa - raňajky, obed, metodické
materiály Vám uhradí Slovenský cykloklub.
Prosíme Vašu účasť potvrdiť najneskôr do 17.11.2014 - tel. fax. 032-7437505, e-mail: scykloklub@mail.tcom.sk nakoľko počet účastníkov je limitovaný .
Nahláste prosím (ak sa Vám niektorý z údajov zmenil) - meno, priezvisko značkára, adresu, rodné číslo,
č. OP, tel.kontakt, príp. e-mail. Priniesť si aktuálne foto s rozmermi 3*3,5 cm
Všetkých, ktorým bola poskytnutá dotácia na značenie žiadame o doloženie fotodokumentácie
vykonaných prác, doloženie krátkej správy o realizovaných prácach a použití finančných
prostriedkov. Budú nám slúžiť ako podklad pre spracovanie záverečnej správy pre MŠVVaŠ SR.
Podrobný časový harmonogram školenie Vám bude zaslaný dodatočne. Súčasťou školenia bude aj
záverečný test, ktorý preverí získané vedomosti z teoretickej a praktickej časti.

S pozdravom
Ing. Mária Zuzaniaková - tajomník SCK
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