
 

Rezerváciou termínu vyjadrujete svoj súhlas s nasledujúcimi podmienkami účasti. 

 

 

 
Cena kurzu je 59,- € / osobu ( Obč. združenie Krajina Karpaty nie je platiteľom DPH ) 

Cena zahŕňa:  

- lektor / odborný výklad 

- herbár 

- malé občerstvenie, pero a darček 

Platby prijíma lektor v hotovosti na začiatku kurzu. V prípade záujmu o úhradu prevodom pred 

konaním kurzu, nás kontaktujte. 

 

 

 
Rezervovať účasť na kurze je možné: 

1. Rezervačným formulárom na web stránke kurzu pre každého účastníka osobitne, 

2. E-mailom na info@krajinakarpaty.sk s uvedením menného zoznamu osôb a termínu/nov kurzu, 

3. Telefonicky na 0903 / 214 806 

Kurzy sa konajú každý piatok, sobotu a nedeľu. V prípade záujmu, je možné dohodnúť aj iný termín. 

Do 24 hod. po rezervácii termínu obdŕža e-mailom každý účastník úvodný materiál kurzu „Úvod 

o listoch stromov“ a „ Pracovný list“. Tieto materiály sú chránené autorským zákonom a ich 

nepovolené šírenie je zakázané. 

Občerstvenie zahrnuté v cene bude poskytnuté formou teplého čaju, kávy, pečiva a minerálnej vody 

na úseku medzi 5-6 km trasy približne o 15.00 hod.( v závislosti od rýchlosti postupu účastníkov 

trasou ) 

Účasť na kurze je na vlastné nebezpečenstvo. Občianske združenie Krajina Karpaty nezodpovedá za 

úrazy, či iné udalosti na kurze ! 

Kurz je určený pre skupinu max. 10 osôb a koná sa pri účasti min. 4 osôb. 

Kurz trvá približne 7 hodín a absolvovanie nie je fyzicky náročné. Výškový profil trasy sa nachádza na 

web stránke kurzu. 

 

 

PODMIENKY ÚČASTI 
„STROMY OKOLO NÁS“ 

Rezervácie, info: 

Cena: 



 

 
Kurz sa začína v Čachticiach o 9:30. Doprava je vlastná a inštrukcie pre dopravu autom, 

autobusom, vlakom a parkovanie zasielame mailom.  

 

 

 

O storne termínu konania kurzu môže rozhodnúť lektor kurzu pred i počas konania kurzu  

z nasledujúcich dôvodov: 

1. Pred konaním kurzu:  nepriaznivé počasie, zdravotné, organizačné alebo iné dôvody. O storne 

termínu z uvedených dôvodov rozhodne lektor kurzu najneskôr 12 hodín pred konaním kurzu po 

zvážení najaktuálnejšej predpovede počasia a v tomto termíne informuje mailom o 

svojom rozhodnutí všetkých záujemcov s rezerváciami. 

2.  Počas konania kurzu:  nepriaznivé počasie, úraz, zdravotné dôvody, nepredvídané okolnosti.  

O storne termínu z uvedených dôvodov môže lektor rozhodnúť okamžite. V tomto prípade sa 

účastníkom vracia plná cena kurzu a nepoškodené herbáre poskytnuté účastníkom sa vracajú späť 

lektorovi. 

 

 

 

 

1. Oboznámenie sa s úvodným materiálom kurzu ( Úvod o listoch stromov  a pracovný list ).  Pre 

prípadné otázky týkajúce sa dodaného materiálu a kurzu sme k dispozícii mailom i telefonicky. 

2. Odev do každého počasia pre prípad náhlej zmeny podmienok. 

3. Pevnú obuv pre bezpečný pohyb v lesnom teréne. 

4. Tekutiny a jedlo pre celodennú individuálnu potrebu. 

 

 

 

 

 

● ● ● 

Občianske združenie        PLATNÉ OD 1.8.2016. 

KRAJINA KARPATY 

Ľ. Podjavorinskej 1216 

916 21 Čachtice 

ičo: 42 151 601 

dič: 2023249514 

0903 / 214 806 

info@krajinakarpaty.sk 

Odchod, doprava, parkovanie: 

Storno termínu kurzu: 

Odporúčame: 


