ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
a
ASOCIÁCIA STRÁŽCOV CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ SLOVENSKA
Vás pozývajú
na stretnutie strážcov prírody spojené so školením,
ktoré sa uskutoční v dňoch
26. a 28. mája 2017
Miesto stretnutia : Rekreačné stredisko TURISTICKÝ RAJ, 053 15 Hrabušice-Podlesok-Košariská

Program :
Piatok, 26.mája 2017
do 10:00 príchod účastníkov
10:00 – 13:00 poskytnutie prvej pomoci – preškolenie z praktického poskytnutia prvej pomoci
13:00 – 14:00 obed
14:00 – 17:30 riešenie porušení platných predpisov zistených z médií, preškolenie z povinností strážcu,
smernica ŠOP SR o blokových pokutách
17:30 – 19:30 večera
19:30 – 20:30 prezentácia NP Slovenský raj, European ranger congres 2017, výmena skúseností –
príspevky jednotlivých účastníkov a pracovísk v max. dĺžke 10 min.
20,30 – 23,00 Ranger Party
Sobota, 27.mája 2017
07:00 – 08:00 raňajky
09:00 – 12:00 orientácia v teréne, práca s GPS, zásady bezpečného pohybu v teréne
12:00 – 13,00 obed
13:30 – 17:00 terénna exkurzia
17:30 – 18:30 večera
19:00 – 20:00 Valné zhromaždenie ASCHÚS
20:00 – 22:00 Výmena skúseností - príspevky jednotlivých účastníkova pracovísk v max. dĺžke 10 min.
Nedeľa, 28.mája 2017
08:00 – 09:00 raňajky
09:00 – 10:00 vyhodnotenie prínosu tém školenia pre výkon strážnej služby účastníkmi školenia,
zasadnutie výboru ASCHÚS
do 11:00 odchod účastníkov
Ubytovanie :
Rekreačné stredisko TURISTICKÝ RAJ, Hrabušice-Podlesok (www.stredisko-kosariska.eu), tel. +421 / 917
334 957 má ubytovanie v 19 Chatkách so 4 poschodovými posteľami a chatkách s 3 izbami o kapacite 5
postelí, 4 postele a 2 postele. Chata nemá reštauráciu, parkovanie v areáli. Cena na osobu a deň za ubytovanie
10,00 € v chatkách so sociálnym zariadením (WC, kúpeľňa) a 11,50 € v 3 izbách so soc. zariadením
v podkroví hlavnej budovy.
Strava 12,- € (raňajky – 3,30 €, obed – 4,50 €, večera – 4,50 €). Celá kapacita chaty je rezervovaná na našu
akciu.
Súradnice GPS:
N48°57´41" E20°23´55"
//
N48.96139 E20.39861
Do Hrabušíc možno využiť autobusovú dopravu zo Spišskej Novej Vsi (napr. o 8,25 h). Mapu s vyznačením
miesta stretnutia pozrieť na web stránke Rekreačného strediska.

Za objednané ubytovanie a stravu sa platí pri prezentácii účasti v hotovosti.
Stravovanie :
Stravovanie je potrebné zaistiť vopred objednávkou v návratke. Špeciálne požiadavky na stravu uveďte tiež
v návratke. Nad rámec zabezpečeného stravovania si účastník rieši z vlastných zdrojov.
Príspevky účastníkov :
Žiadame, aby príspevok o výkone strážnej služby a iných činnostiach vo vašom CHÚ nepresiahol 10 minút.
Miesto konania bude vybavené projekčnou technikou, príspevok prineste na USB kľúči, CD, DVD.
Návratku zašlite do
dan.hartansky@sopsr.sk

19.mája

2017

mailom

na

katarina.skorvankova@sopsr.sk

a v kópii

Poznámky :
Chceme Vás požiadať, aby ste do svojej prezentácie (aj písomne) za pracovisko zapracovali, čo podľa vás by
sa malo zlepšiť vo fungovaní systému strážnej služby v SR, alebo vo Vašom regióne. Výsledky tejto ankety
budú spracované ASCHÚS a predložené zodpovedným (ŠOP SR, MŽP, orgánom ŽP).
K vašej prezentácii uvítame propagačné materiály chráneného územia.
Na Ranger party budú vítané všetky hudobné nástroje.
Občerstvenie na Ranger párty bude riešené z vlastných zdrojov a zdrojov ASCHÚS, preto je vhodné doniesť
príspevok na spoločný stôl.
Vhodné je taktiež priniesť vtipné ceny do tomboly.

Mgr. Dan Harťanský
ASCHÚS

