GA-PA 2019– program
Uzávierka prihlasovania ja 30.11.2019.
Upozornenie: Uprednostnení sú účastníci, ktorí budú pretekať! V Nemecku sa
preteká na 4- miestnych saniach, dvoje saní berieme zo Slovenska a zvyšok
nám požičajú v Nemecku. Nie je možný spätný vývoz saní na štart! Štart je
povolený len s ochrannou HELMOU!!!
Vek pretekára je min. 18. rok v deň preteku ( resp. 15. rok s písomným
súhlasom rodiča resp. zákonného zástupcu).
Mená pretekárov nahlásiť Janovi Golianovi.
Odchod - Slovensko:
štvrtok 03.01.2019:
06,00-06,30 zraz – Brezno – Tesco
07,00 – odchod Brezno
07,00- zraz- Banská Bystrica – NAY-parkovisko
08,00 – odchod B. Bystrica
Príchod GA-PA : o cca 19,00 hod.
Po príchode ubytovanie :
Hostel 2962 Garmisch-Partenkirchen
Partnachauenstr. 3
82467 Garmisch-Partenkirchen
Tel: +49(0)8821-909 26 74
Fax: +49(0)8821-909 26 76
contact@hostel2962-garmisch.com
http://www.hostel2962-garmisch.com/
Program:
Piatok 04.01.2019: – lyžovanie (skipas – zabezpečím skupinovú zľavu), turistika,
relax; večer – losovanie poradia – Gasthof zum Schatten.
Sobota 05.01.2019: – lyžovanie, turistika

večer: voľná zábava
Nedeľa 06.01.2019 – preteky v krňačkách:
10,00 – prezentácia na štarte na hornej stanici lanovky
12,30 – ŠTART
18,00 – Bayernhalle -Vyhlásenie víťazov, tombola
Pondelok 07.01.2019 - 09.00 hod.– odchod autobusom z GarmischPartenkirchenu
Príchod na Slovensko 19,00 – Banská Bystrica
20,00 – Brezno

Cena zájazdu komplet 170,00 €/osobu.
Zálohu zaplatiť do 28.11.2018 na účet:
Číslo účtu v Prima banke je: (IBAN) je: SK96 5600 0000 0097 2808 5001
Názov účtu: Seles Branislav
Správa pre prijímateľa: GA-PA/meno/mená platcov!!!
UPOZORNENIE!
V prípade neúčasti je potrebné nájsť si za seba náhradu. Ak si prihlásený
nezabezpečí za seba náhradu, záloha mu NEBUDE VRÁTENÁ!
Ďalšie pokyny:
Odporúčam, aby si každý účastník zabezpečil komerčné cestovné poistenie
u nejakej poisťovni, príp. aj online cez internet. Poistenie si zabezpečte
na dni 03.01. – 07.01.2019.
- Strava: V rámci ubytovania sú raňajky. Iné - individuálne.
V prípade ďalších otázok a nejasností ma kontaktujte na t.č.:
+421903502965 alebo e-mail: bstransl@isternet.sk .

