
Medzinárodná konferencia

Cesty spájajú priateľov

Cezhraničná
spolupráca

6‑8
november

2019

Terchová
Drevenice resort



Organizátor

Cenník
služieb

ANKOV group s.r.o.
Poľná 2565/4A, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Slovenská republika

IČO:  46 025 464
DIČ:  2023197374
IČ DPH:  SK2023197374

OR SR Bratislava I, vložka č. 70671/B

konferencie@ankov.sk
www.ankov.sk

Bankové spojenie
IBAN:  SK04 8330 0000 0026 0069 1756
SWIFT:  FIOZSKBA
VS:  0516  KS:  0308

Drevenice Terchová resort,  
Vŕšky 2387, 013 06 Terchová, Slovenská republika
+421 917 429 956        www.dreveniceterchova.sk

Adresa
ubytovania

Účastnícky poplatok 95 EUR bez DPH

Ubytovanie  Apartmán I  double  29,90 EUR
   Apartmán I  single  39,90 EUR
   Apartmán II  double  49,90 EUR
   Apartmán II  single  79,90 EUR

Program

6. 11.    streda

16:00  Príchod účastníkov, ubytovanie 
17:00  Rokovanie vedúcich delegácií zúčastnených krajín
 Losovanie zápasov futbalového turnaja
18:00   Večera a spoločenský večer

8:00  Raňajky 
9:00  Konferencia - prednášky
12:00   Obed
13:00  Futbalový turnaj a sprievodné aktivity
18:00   Večera a spoločenský večer, tombola, výsledky futbalového turnaja

8:00  Raňajky 
9:00  Rokovanie vedúcich delegácií
11:00   Ukončenie podujatia

7. 11.    štvrtok

8. 11.    piatok



Organizačné pokyny

Konferencia

Futbal

Ostatné

Online registrácia Uzávierka prihlášok

• Regionálne pracovisko môže mať na konferencii max. 1 prezentáciu  
• Poradie prednášok určí organizátor
• Dĺžka prednášky max. 10 minút
• Na prezentáciu bude k dispozícii multimediálny projektor a PC s operačným systémom 

Windows
• Prezentáciu je potrebné dodať organizačnému garantovi e-mailom: konferencie@ankov.sk   

v PowerPoint prípadne PDF najneskôr do 4. 11. 2019

• Podľa počtu prihlásených družstiev sa v predvečer podujatia dohodne hrací systém 
• Hrať sa bude v blízkej hale Terchovec (nachádza sa v tesnej blízkosti ubytovania) na ihrisku a 

s bránkami hádzanárskych rozmerov
• Hrať bude brankár a 4 hráči v poli, v jednom družstve maximálne 8 hráčov
• Hrací čas 2x10 min. 
• Hracie pravidlá futbalové s malými úpravami (presne sa dohodnú v predvečer podujatia) 
• Rozhodovať budú 2 rozhodcovia určení organizátorom
• Hala je s umelým povrchom, preto je potrebná vhodná halová obuv, ktorá nerobí čierne fľaky 
• Každé mužstvo si výstroj zabezpečuje samostatne
• Počas turnaja bude zabezpečená zdravotná služba
• Ocenené budú 3 najlepšie družstvá, najlepší brankár, hráč a strelec

• 2 vedúci predstavitelia národnej delegácie (zástupcovia partnerskej cestnej spoločnosti)   
sú hosťami Slovenskej cestnej spoločnosti – účasť bez úhrady účastníckeho poplatku a 
ubytovania

• Ponúkame možnosť priniesť ceny do tomboly
• Partnerská spoločnosť v rámci svojej krajiny rozošle pozvánku na podujatie relevantným 

organizáciám a garantuje dodržanie dohodnutých podmienok 

www.ankov.sk 31. október 2019
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