
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medzinárodné sokoliarske stretnutie 

16. 10. 2019 – 20. 10. 2019 
 

ubytovanie: Hotel Kaskády, Únovce 504,   924 01  Galanta 
 

 

 

Program : 
 

 

16.10.2019 (streda) 

 16:00 príchod  a úvodná večera,  

privítanie sokoliarov na medzinárodných lovoch 

 

17.10. až  19.10.2019 (štvrtok, piatok, sobota) 

8:00 raňajky  

9:30 slávnostné zahájenie 

11:00 až 16:00 sokoliarske lovy 

18:00 výrad ulovenej zveri 

 

18.10.2019(piatok) 

19:00  slávnostná rozlúčková večera 

 

20.10.2019 (nedeľa) 

8:00 raňajky a odchod 

 

 

 

 

 



Prihláška na medzinárodné stretnutie sokoliarov  16.10.2019 – 20.10.2019 
 

Cena za stretnutie bude tak ako minulí rok rozdelená na 2 samostatné časti: 

 Poplatok za sokoliarske stretnutie – záloha ktorá sa platí vopred na účet klubu a v ktorom sú poplatky 

týkajúce sa organizácie lovov a stravy.  

 Poplatok za ubytovanie - platba za ubytovanie, ktorú si každý sokoliar bude hradiť po príjazde na recepcii 

hotela samostatne. Ubytovanie si každý objednáva sám na recepcii hotela Kaskády, tel. č.:+421 31 

788 33 33, e-mail: recepcia@kaskady.sk Zo strany klubu je dohodnutá lepšia cena ubytovania. 

Ubytovanie bude zarezervované v Hotely Kaskády, Únovce 504,   924 01  Galanta 

http://www.kaskady.sk/kontakt 

Záväzné zarezervovanie na stretnutie bude až po zaúčtovaní zálohy na účet klubu. 

Člen SKS pri SPK s dravcom  (lovné + strava) - 150 € 

Člen SKS pri SPK bez dravca  (strava) - 60 € 

Ubytovanie si každý zúčastnený hradí samostatne na recepcii hotela (cena za jednu osobu na noc 

sa pohybuje od cca 20 € vyššie podľa vybavenia hotelových izieb). 
 

Zahraniční sokoliari, resp. nečlen SKS pri SPK so sokolom alebo jastrabom – 200 € + samostatne ubytovanie 

Zahraniční sokoliari, resp. nečlen SKS pri SPK s orlom – 250 € + samostatne ubytovanie. 

Zahraniční sokoliari bez dravca - 140 € + samostatne ubytovanie 

 

Prihlásiť sa dá len cez e-mail a len do zaplnenia kapacity. Celková kapacita loviacich orlov je 24 

lovcov s orlami a preto zahraničný sokoliari loviaci s orlami sa budú môcť prihlásiť až po prihlásení 

domácich sokoliarov a len do naplnenia kvóty, prednosť majú členovia SKS pri SPK. 

Poplatok za stretnutie členovia SKS pri SPK vo výške 150,- € (lovci) a 60,- € (neloviaci) treba 

zaslať čo najskôr, lebo záväzné zarezervovanie na stretnutie bude až po zaúčtovaní zálohy na účet klubu: 

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 na stretnutí sa záloha nevracia! 
 

V cene je strava, účastnícky poplatok, stráženie dravcov v oplotenom areály, uskladnenie zveriny, vstup do 

revíru a 1 ks ulovenej zveri na jeden deň s 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. 

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. 

 
Prihlásiť sa dá len elektronicky  - záväznú prihlášku treba poslať e-mailom na: janasmehylova@gmail.com  

 

Meno :  

Adresa :  

Tel:  

E-mail :  

Dravec :  

Pes:   

Číslo poľovného lístka:  

 

                        Sokoliarstvu zdar ! 
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