
 

ZÁVӒZNÁ PRIHLÁŠKA 
10. Stretnutie banských miest a obcí SLOVENSKA 

Nová Baňa, 19. – 21. máj 2017 
Základné údaje: 

Mesto, obec, spolok, firma:  .................................................................................................................................. 

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

Počet účastníkov spolu :.................. z toho v piatok: ...................... v sobotu: ....................................................... 

Kontaktná osoba:  ................................................................................................................................................... 

Telefón: ..............................................   E-mail: .............................................................................................. 

Termín  príchodu: ...............................  Termín odchodu:  ............................................................................. 

Doprava:  □ autobus  veľký - vlastný /počet ........     □ auto/počet    .........    □mikrobus/počet  .......... 

Údaje o účasti: 
a)Účasť na slávnostnom prijatí čestných hostí                     počet osôb 
    a zástupcov delegácií – 19. mája (max. 2 osoby) □ áno □ nie .................. 

b)Účasť na slávnostnom Šachtágu – 19. mája □ áno □ nie  ................. 
c)Účasť v sprievode – 20. mája:                 □ áno □ nie  ................. 
d)Vlastná dychovka – spevokol v sprievode: □ áno □ nie  ................. 
e)Zástavy za mesto/obec a banícky spolok (stužkovanie) □ áno □ nie počet zástav  ................. 

Údaje k fakultatívnym výletom podľa programu (individuálne, vlastnou dopravou):    

1.Komentované sprevádzanie centrom mesta a banskými pamiatkami s lektorom Pohronského múzea  
                  piatok:  14.00 hod. □ áno ........osoby   15.00 □ áno ........osoby   16.00 □ áno ............. osoby 

2.Prehliadka novobanských banských diel s odborným výkladom- sobota:14.00 hod.  □ áno □ nie      ................ 
3.Odborná prednáška „Historický vývoj novobanského drahokovového baníctva medzi konjuktúrami 
   a úpadkom sobota:16.00 hod. □ áno □ nie ................. 
4.Turistika po náučnom chodníku Zbojnícke studničky     piatok: 13.00 hod. □ áno □ nie ................. 

sobota:13.00 hod. □ áno □ nie ................. 

5.Turistika po náučnom chodníku Zvonička piatok: 13.00 hod. □ áno □ nie ................. 

sobota:13.00 hod. □ áno □ nie ................. 

6.Banské pamiatky v obci Hodruša-Hámre a expozícia – Baňa Všechsvätých (minerály, fáranie do bane, život 

baníckej obce)  piatok: 10.00 hod. □ áno □ nie ................. 

 piatok: 14.00 hod. □ áno □ nie ................. 

 sobota:15.00 hod. □ áno □ nie ................. 

 nedeľa:10.00 hod. □ áno □ nie ................. 

7.Návšteva benediktínskeho kláštora v H. Beňadiku sobota:13.00 hod. □ áno □ nie ................. 

 sobota:16.00 hod. □ áno □ nie ................. 

8.Návšteva kráľovského banského mestečka Pukanec - nedeľa:  09.00 – 12.00 hod. □ áno □ nie ................. 

Podklady k fakturácii: 
IČO:.................................číslo účtu vo formáte IBAN:................................................. SWIFT:.......................... 

Platba: bankovým prevodom □ áno    □ nie, v hotovosti pri prezentácii □ áno    □ nie 

Záväznú prihlášku pošlite, prosím, najneskôr do 14.4.2017 do 18.00 hod. na e-mailovú adresu  
nb.banicky.spolok@gmail.com, prípadne poštou na adresu: Mgr. Jozef Považan, Štúrova 16, 968 01 Nová Baňa. 
Registrácia Vám bude potvrdená do 15.4.2017 vrátane zaslania organizačných pokynov, programu, faktúry,.... 

Účastnícky poplatok vo výške 5€/1 osoba je potrebné uhradiť do 2. mája 2017  na základe vystavenej faktúry, 

ktorú Vám obratom zašleme po obdržaní Vašej prihlášky, prípadne v deň registrácie v hotovosti.  

UBYTOVANIE si zabezpečujú účastníci samostatne, zoznam ubytovacích zariadení je zverejnený  na 
www.novabana.sk   

Informácie o pripravovanom podujatí nájdete na  www.novabana.sk   

Kontaktné osoby za organizátorov stretnutia: 
Zoltán Vén,  telefón: +421 907 696 033, e-mail:   nb.banicky.spolok@gmail.com 
Mgr. Iveta Lukáčová, telefón +421 45 67 82 885, e-mail:  lukacova@novabana.sk  
 
Tešíme sa na Vašu návštevu! 

ZDAR BOH! 

□/ krížikom vyznačte zvolený variant  


