Klub sběratelů baleného cukru vás zve na

XXII. mezinárodní výměnný den
který se koná

v sobotu 22. června 2019
v Německém kulturním domě
Barónka 3, Bratislava – Rača, Slovensko
GPS 48.2085842N, 17.1499936E

Program:
Pátek: Od 18.00 možnost posezení účastníků v restauraci Peklo, Albánska 1
Sobota:
9.30 - 11.00 prezence účastníků výměnného dne
11.00 - 14.30 vlastní výměna cukrů
Odpoledne: Okružní jízda Bratislavavláčkem nebo návštěva hradu (podle zájmu)
Neděle:
Pro případné zájemce prohlídka Bratislavy
Účastnické poplatky
Stůl: Člen KSBC 5 EUR/130 Kč, nečlen 7 EUR/180 Kč, doprovod 2 EUR/50 Kč. V poplatku je zahrnuto
občerstvení při výměně (bagety, studené a teplé nápoje). Platby v Kč v hotovosti na místě nebo převodem na
účet klubu č. 2900540992/2010 (Fio banka). Přijímáme i hotovostní platby v EUR (1 EUR = 26 CZK) – pouze na místě, neposílat na účet klubu!
Akce je sponzorována firmou SNOTY Bratislava.
Přihlášky zasílejte nejlépe v elektronické podobě, formulář najdete na www.ksbc.cz, nebo poštou na adresu:
Jaroslav Kolín, Plovdivská 3266/2, 143 00 Praha 412, tel. 607 627 756, e-mail aj.kolin(na)seznam.cz. Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 13. června 2019. Po tomto datu se poplatek za stůl zvyšuje o 2 EUR/50 Kč
a neručíme za přijetí přihlášky.
Doprava:
Nejlepší přeprava po městě je MHD. Pokud přijedete vlakem nebo autobusem na Hlavní nádraží (Hlavná stanica), jeďte tramvají č. 2 do zastávky Blumentál (3 zastávky, doba jízdy 5 minut) a zde přesedněte na tramvaj č. 3 nebo 5 do zastávky Hybešova (13 zastávek, doba jízdy 19 minut). Německý kulturní dům bude za
zády a budou tam umístěny šipky. Jízdenky lze zakoupit u hlavního nádraží (zóna 100+101, přestupní, platnost 30 minut, 0,90 EUR). Upozorňujeme, že nárok na slevy v MHD mají jen občané Slovenské republiky.
Bližší informace o jízdném: https://www.dpb.sk/sk/cestovne-listky-3,
Vyhledání spojení MHD: http://www.mhdspoje.cz/jrw50/bratislava.php?page=4
Kontakt + info: Jiří Průžek,e-mail george.mackenzie1956@centrum.cz, tel. +421940740271

Těšíme se na vás!

