
PROGRAM Sobota 8.6.2013

1.Slávnostné otvorenie I.zrazu v Bojniciach  
vrátane vystúpenia mažoretiek o 9:00 h.

2.V areáli budú dva koníky z Hipodromu 
Kocúrany na jazdy detí, alebo aj dospelých
od 9:00 h do 15:00 h.

3.Minigolfový turnaj karavanistov o cenu 
prezidenta FK Rytier Bojnice od 10:00 h.

Presun peši k dvom minigolfovým ihriskám pri 
rieke Nitre trvá do 15 min, areály sú oplotené 
sú tam detské ihriská, trampolína, stolné hry, 
občerstvenie, prístrešky.

4.Vyhlásenie víťazov kategórie mužov, žien a 
detí do 7 rokov a do 15 rokov víťazi pôjdu na 
vyhliadkovú jazdu automobilom Chevrolet 
Corvette C5 5,7i od 12:00 h.

5.Obed v Campe Bojnice z grilovaných 
špecialít s občerstvením od 13:00 h.

6.Cyklotúra doporučená 17 km - Okrasné 
rybníky na Remate s možnosťou chytania rýb.

7.Pre milovníkov zvierat návšteva ZOO v 
prírode Bojnice - peši do 350m.

8.Pre milovníkov kultúry a pamiatok návšteva 
Bojnického zámku, alebo voľne prístupného 
zámockého parku s vodnou priekopou, alebo 
starobylého Kostola sv. Martina.

9.Pre milovníkov kúpania návšteva vonkajších 
a vnútorných bazénov s termálnou vodou
 v Kúpeľoch Bojnice liečebné domy Mier a 
Baník pre dospelých a Jánov kúpeľ pre deti.

10.Pre milovníkov športu - možnosť hrať, alebo 
s naučiť hrať tenis na tenisových kurtoch 
susediacich s našim areálom, prípadne 
nohejbal, alebo futbal priamo v športovom 
areáli.

Večer sa o zábavu postará hudobná 
produkcia skupiny Čoloband, prípadne 
harmonikár a gitarista v rôznych častiach 
areálu a možno prídu aj strašidlá z Bojnického 
zámku.

Čas od rána do noci až hodinu po polnoci a 
potom už KĽUD, viac nemáme povolené.

PROGRAM Nedeľa 9.6.2013

1.Ranné zobúdzanie fanfárami 8:00 - 9:00 h.

2.Raňajšia kávička poskytnutá grátis pod 
stanom 10x10m o 9:00 h.

3.Prehliadka jaskyne neandertálskeho 
človeka s expozíciou - 5min peši od 10:00 h.

4.Ukončenie zrazu a odchod domov, alebo 
môžete aj zostať.
                            

A čo každého zaujíma najviac - uvádzacia 
cena pre posádku so zľavou pre majiteľov 
CCI kariet – 2 dospelé osoby, 2 deti, auto, 
karavan, alebo autokaravan s elektrickou 
prípojkou 22,-€.

Guláš, grilované špeciality, občerstvenie 
jedno pivo, kofola alebo minerálka - 
jednotná cena na osobu 5€, čo je tiež cena 
vstupného pre fanúšikov karavaningu.

Účastníci I. Zrazu karavanov v Bojniciach 
dostanú pri vstupe označenie plastovou 
páskou.

Zvláštna ponuka pre karavanistov – ukážka 
revolučného čistenia exteriérov, interiérov 
parou, tepovanie, alebo vysávanie, 
prípadne ničenie mikroorganizmov parou  
viac na: www.privatwash.sk.

MIMORIADNE  OZNÁMENIE - v športovom 
areáli je možné celoročne uskladniť 
karavany alebo prívesy za zmluvne 
dohodnutý poplatok v non stop stráženom 
oplotenom mieste, voľne zaparkované, 
prípadne aj pod konštrukciou s 
nepremokavými plachtami.

Pre milovníkov noviniek v stavebníctve 
a bývaní prednáška a prehliadka 
energeticky nezávislého systému 
autonómnej stavby priamo v areáli.

Doc.Ing.Michal Bartko,CSc                                                               
prezident a konateľ FK Rytier Bojnice, o.z. 
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