
 

 

 

 

 

 

 

 

Medzinárodné sokoliarske stretnutie 

Horné Saliby (Diakovce) 

19. 10. 2016 – 23. 10. 2016 
 

 

Program : 
 

 

19.10.2016 (streda) 

 16:00 príchod  a úvodná večera,  

privítanie sokoliarov na medzinárodných lovoch 

 

20.10. až  22.10.2016 (štvrtok, piatok, sobota) 

8:00 raňajky  

9:30 slávnostné zahájenie 

11:00 až 16:00 sokoliarske lovy 

18:00 výrad ulovenej zveri 

 

21.10.2016 (piatok) 

19:00  slávnostná rozlúčková večera s hudbou. 

 

23.10.2016 (nedeľa) 

8:00 raňajky a odchod 

 

 

 

 

 

 



Prihláška na medzinárodné stretnutie sokoliarov Horných Salibách (Diakovciach)  

19.10.2016 – 23.10.2016 
 

Cena za stretnutie je: 

Zahraniční sokoliari s dravcom – 250 € 

Zahraniční sokoliari bez dravca - 190 € 

Nečlen SKS pri SPK s dravcom  (ubytovaný na chatke) - 180 € 

Člen SKS pri SPK s dravcom  (ubytovaný na hoteli) - 170 € 

Člen SKS pri SPK s dravcom  (ubytovaný na chatke) - 135 € 

 

Zálohu na stretnutie vo výške 50,- € treba zaslať do 30.9.2016 na číslo účtu: 

SK32 5600 0000 0066 1954 5001 

názov a adresa príjemcu: Slovenský klub sokoliarov pri SPK 

Štefánikova 10, 811 05 Bratislava 

Swift code (BIC): KOMASK2X 

Banka príjemcu: Prima banka, a.s. 

 

Do poznámky treba uviesť svoje meno a priezvisko aby sme vedeli platbu identifikovať. 

Ak účastník zálohu nezaplatí  prihláška bude  neplatná a nebude možné zúčastniť sa stretnutia. 

V prípade neúčasti sa záloha nevracia. 

 (v hoteli je obmedzená kapacita na 21  miest a primárne sa tam budú ubytovávať hostia zo zahraničia,  na 

ubytovanie v chatkách je potrebné sa prihlásiť čo najskôr, ubytovávať sa bude do zaplnenia ubytovacích 

priestorov) 

V cene je ubytovanie, polpenzia, termálny bazén (http://www.kupaliskohs.sk/penzion.php  ), 

účastnícky poplatok, stráženie dravcov, vstup do revíru a 1 ks ulovenej zveri na jeden deň z možnosťou 

doplatenia si ďalších kusov zveri podľa usmernenia vedúceho lovov. 

Raňajky budú formou švédskych stolov, večere budú formou teplého jedla. 

V piatok sa uskutoční spoločenský večer s hudbou. 

Počas stretnutia si budete môcť zakúpiť sokoliarske pomôcky. 

 

Nezabudnite si so sebou priniesť: 

posed pre dravca, kúpačku,  doklady na dravca, sokoliarsky preukaz, poľovný lístok, kŕmenie pre dravca  

a samozrejme plavky. 

 

 
 

Záväznú prihlášku treba poslať do 

30.09.2016  na adresu : 

Jana Šmehýlová, Poľnohospodárska 913/17, Teplička nad Váhom 013 01 

alebo e-mailom na: janasmehylova@gmail.com 

Meno : .......................................................Tel........................... 

Adresa : .................................................................. 

mail ............................................................ 

Dravec : .................................... 

Pes..................................... 

 

Sokoliarstvu zdar ! 
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