
 

 

PROPOZÍCIE 

Názov: Jeep Club zraz Harmanec 2016 

Dátum: 19.2 – 21.2.2016 

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. Autá budú rozdelené do viacerých skupín pre plnenie úloh rôznych 

disciplín, vrátane hľadania GEO koordinátov. Večer určený posedeniu a výročnej členskej schôdzi, 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 15, PMR: 6 

- GPS navigácia, fotoaparát, pero  - povinne! 

- Plná nádrž – natankované vopred – povinne!  

ŠTARTOVNÉ 

Členovia JCS a Jeep Wrangler Clubu 

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, 1x darček, večerné občerstvenie – pozor, tentokrát bez OBEDA, 

iba bagety! 

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/JWC 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´´ 

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

20:00 22:00h  prezentácia z potulkov po svete – Island a Albánsko  (Roman a Janka Hromníkovci) 

20.2 – Sobota  

08:30 – 09:00h registrácia parkovisko Harmanec, reštaurácia Il Porto 

GPS: 48°47'43.2"N  19°04'39.5"E 

09:00 – 09:30h  briefing a rozdelenie do skupín 

09:30h – 17:00h disciplíny a rotácia skupín 

 17:00h – 18:00h  návrat na hotel 

 18:00h – 19:30h vyhodnotenie, občerstvenie (studené misy, šaláty, atď), večera (pre ubytovaných) 

 19:30h – 21:00h členská schôdza 

 21:00h –   posedenie, rozprava  

  

21.2 – Nedeľa 

 8:00 – 10:00h raňajky pre ubytovaných 

 10:00 – 12:00h odubytovanie, špeciálka – kolónová scénická jazda (podľa počasia), voľný program  

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ 

http://www.kralovastudna.com/

