
 

 

PROPOZÍCIE 

Názov: Jeep Club zraz Harmanec 2013 

Dátum: 15.2 – 17.2.2012 

Zraz: Horský hotel Kráľova Studňa, http://www.kralovastudna.com/  GPS:  48° 52´34,13´´  19° 2´27,07´´ 

Tradičný zimný zraz spojený s výročnou členskou schôdzou. Možnosťou príchodu už v piatok večer. Jazdenie 

počas soboty v okolí Banskej Bystrice a Donoval. Kolónová jazda na technickej trati v malom tankodrome, 

obed na Donovaloch a tradičná jazda zručnosti. Neskoré popoludnie je určené výročnej členskej 

schôdzi, bohatému programu rokovania, vítanej diskusie a návrhov. Viac o schôdzi v Programe členskej 

schôdzi. Podujatie je vhodné pre VŠETKY modely Jeep, aj neupravené a sériové.  

PROGRAM A TERÉN URČUJE POČASIE A JEHO ZMENA JE VYHRADENÁ !!! 

Odporúčaná výbava: 

- Nepremokavá obuv a teplé oblečenie 

- Gurtne a uchytavacie oká, navijáky, kompresor, tlakomer 

- Zimné pneumatiky resp. minimálne AT, lopaty 

- CB vysielačky, kanál 75 

 

ŠTARTOVNÉ 

Členovia 

30€ / auto (2 členovia posádky), každý ďalší člen 10€, deti do 10 rokov zdarma 

Nečlenovia 

60€ / auto (2 členovia posádky), každý ďalší člen 10€, deti do 10 rokov zdarma 

 

Štartovné zahŕňa registráciu, program, nálepku, darček, sobotný obed. 

Ubytovanie, ostatná strava + nápoje sú riešené individuálne.  

 

http://www.kralovastudna.com/


 

 

Ubytovanie a strava 

Horský hotel Kráľova Studňa – individuálne rezervácie ubytovania a stravy, pre JCS členov platia ceny: 

Pri rezervácii uvádzajte Jeep Club Slovakia, kontakt: p. Lehotský, 0911 827 079 

Cena:  20 EUR / osoba / noc  

PROGRAM 

Zraz: Horský hotel Kráľova Studňa, http://www.kralovastudna.com/  GPS:  48° 52´34,13´´  19° 2´27,07´´ 

15.2 – Piatok voľný príchod, ubytovanie, registrácia, spoločné posedenie 

16.2 – Sobota  

 8:00 – 9:00h  registrácia 

9:30 – 10:30h  kolónový zjazd z hotela a prechod do tankodromu 

10:30h – 13:00h jazdy v tankodrome a okolí, kolónový presun na Donovaly 

13:00h – 14:00h  obed na Donovaloch, Šport Hotel Donovaly 

(http://www.hotelsport.sk/sk/kontakt) 

14:00h – 15:30h  jazdy zručnosti 

 15:30h – 17:30h presun na hotel okružnou scénickou jazdou 

 18:30h – 19:00h začiatok členskej schôdze 

 19:00h – 20:00h večera (individuálny výber z menu objednané na raňajkách) 

 20:00h -  pokračovanie schôdze, rozprava ... 

17.2 – Nedeľa 

 8:00 – 10:00h raňajky pre ubytovaných 

 10:00 – 13:00h odubytovanie, voľný program (lyžovanie Donovaly) 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ 

http://www.kralovastudna.com/
http://www.hotelsport.sk/sk/kontakt

