Asociácia strážcov chránených území Slovenska (ASCHÚS)
a
Asociace strážců přírody České republiky (AS ČR)
Vás pozývajú
8. -10. 11. 2019
na stretnutie strážcov Slovenskej republiky a
Českej republiky s medzinárodnou účasťou

Miesto stretnutia : Horský hotel Kohútka
Cieľom stretnutia je pokračovanie v stretávaní sa a spolupráci strážcov chránených území
Slovenska a Česka, ako aj okolitých krajín.
Programom stretnutia budú prezentácie jednotlivých krajín o systémoch a podmienkach práce
rangerov – strážcov chránených území.
Piatok 8.11.2019
do 11:30
12:00 – 13:00
13:30 – 16:00
16:15 – 17:45
18:00 – 19:00
19:30 – 22:00

príchod účastníkov a ubytovanie
obed
zahájenie stretnutia, prezentácie práce strážcov z účastníckych krajín
prezentácia projektu Oko Zeme - Milan Jeglík
večera
ranger’s party

Sobota 9.11.2019
08:00 – 09:00
09:15 – 15:00
16:00 – 18:00
18:30 – 19:30
20:00 – 22:00

raňajky
terénna exkurzia (2 alternatívy, suchý obed)
prezentácie práce strážcov z účastníckych krajín
večera
prezentácie práce strážcov z účastníckych krajín

Nedeľa 10.11.2019
08:00
do 11:00

raňajky
odchod účastníkov

Miesto konania
Horský hotel Kohútka ležiaci v pohorí Javorníky, na hranici Česka a Slovenska. Spoločnú
hranicu tu majú Chránená krajinná oblasť Kysuce a Chráněná krajinná oblast Beskydy.
GPS: 49°17'41.88"N, 18°13'47.459"E
Ubytovanie
Horský hotel KOHÚTKA s.r.o.
Nový Hrozenkov 241, 756 04
tel.: +420 601 521 471, +420 571 451 790
fax: +420 571 451 790
e-mail: info@kohutka.cz
web: http://www.kohutka.sk
Ubytovanie v chatkách a hoteli. Cena za ubytovanie na 1 osobu a deň je v hoteli 26,- € (to je
asi 676,- CZK) - cca 50 postelí, v chatkách 18,- € (to je asi 468,- CZK) - cca 50 postelí. V
cene ubytovania sú aj raňajky. Strava 10,- na osobu a deň (obed, večera).
Stravovanie a ubytovanie je potrebné zaistiť vopred objednávkou v návratke. Špeciálne
požiadavky na stravu uveďte tiež v návratke. Nad rámec objednávky si účastník hradí sám.
Zariadenie má reštauráciu, bar, parkovanie v blízkosti areálu.
Odporúčame turistické, terénne oblečenie (trekové topánky, batoh, výbavu do dažďa).
Náklady stretnutia
Ubytovanie a stravu si hradí každý účastník individuálne.
Ďalšie náklady organizátorov sú hradené z účastníckeho poplatku
Účastnícky poplatok je 2,- €, resp. 50,- CZK
Počet účastníkov je limitovaný kapacitou ubytovacích možností hotela. Prednostne budú
akceptované návratky členov ASCHÚS a AS ČR a zahraničných hostí.
Poznámky :
1. K Vašej prezentácii uvítame propagačné materiály chráneného územia.
2. Na Ranger party budú vítané všetky hudobne nástroje.
3. Nebude chýbať tradičná tombola, preto uvítame vtipné, ale aj praktické ceny.
4. Taktiež v rámci večerného občerstvenia uvítame aj rôzne chutné krajové špeciality.

Mapa územia
https://mapy.cz/s/12qJx
https://mapy.cz/s/L3Cx

