
 
Združenie Slovenské Piesky uvádza 

Slovenské piesky 2012 
7. – 12. augusta 2012 

pod patronátom pána Ministra obrany SR a Náčelníka GŠ OS SR 
v spolupráci s ZZHV , VTSÚ Záhorie, VHÚ 

 
PRIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA A NA VSTUP VOJENSKÉHO VOZIDLA  

 
Značka Rok  Model/typ  Krajina pôvodu Registračné 

číslo  
Ďalšie informácie / 

História  

 
 
 

     

Zúčastním sa ukážok 
v aréne – zaškrtnúť 
áno 

 

Tábor   
Tématika/ roky 
 
Požadovaná plocha  

 
 

 
Prichod do priestoru a individuálne stavanie tábora bude možné už od 6.8. 2012. V tom 
prípade ale žiadame o individuálny dohovor s nami ako usporiadateľmi. 
Na pokrytie nákladov na sociálne a ubytovacie zariadenia, odvoz odpadkov ako aj zdravotnú 
a hasičskú pohotovosť, sme nútení požiadať o zaplatenie vstupného. 
Poplatok za vstup je 10 € za osobu. Deti do 12 r. majú vstup zadarmo.  
Vozidlá majú vstup zadarmo.    
Platí sa po príchode na akciu. 
 
Keďže ide o vstup do vojenského priestoru,  prosíme o vyplnenie údajov o všetkých 
účastníkoch v doleuvedenej tabuľke.  
 
Meno Priezvisko Adresa Datum nar. Čislo OP 

alebo pasu 
Tel. / email 

      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
Z dôvodu potreby vybavenia dovozných povolení pre vojenský materiál ako 
obrnená technika a strelné zbrane, žiadame zahraničných návštevníkov 
a vyplnenie priloženej tabuľky do 30.6.2012. 
 
Názov techniky Čislo podvozku Čislo motoru Čislo zbrane - Typ zbrane: 



alebo zbrane -Len v pripade 
techniky 

-Len v pripade 
techniky 

zbraňového 
systému 

A – funkčná 
B – akustická 
C -  nefunkčná 

     
     
 

 
 
Všetky rezervácie musia byť vykonané do 1. augusta. Rezervácie po tomto termíne 
nemusia byť prijaté  

 
 

Potvrdzujem týmto, že organizátori alebo ich zástupcovia nemusia prevziať nijakú 
zodpovednosť za prípadnú stratu, poškodenie alebo úraz spôsobený na prihlásených 
vozidlách alebo prihláseným osobám. Účasť na akcii Slovenské Piesky 2012 je na vlastné 
nebezpečie účastníka. Budem(e) sa riadiť pravidlami podujatia a inštrukciami usporiadateľov. 
Beriem na vedomie, že v prípade porušenia môžem byť vylúčený z podujtia. 
Nepoužijeme žiadne svetlice alebo iné pyrotechniky v areáli podujatia.  
 
 
 
Podpis:  __________________  Meno: ____________________  Dátum:  _____________ 
 
 
My, usporiadatelia, si vyhradzujeme právo zamietnuť vstup na akciu .  
 
 
Stretnutie Slovenké Piesky chce mať závideniahodnú reputáciu ako oddychové podujatie 
s minimom pravidiel a obmedzení. Oceníme pritom vašu spoluprácu pri dodržiavaní 
jednoduchých bezpečnostných a zákonných opatrení.  
 
20 km/h najvyššia povolená rýchlosť v rámci areálu. Nie je dovolený zbytočný pohyb 
vozidiel počas celého stretnutia. Vodiči musia rešpektovať inštrukcie usporiadateľov. Nie je 
povolené vytekanie paliva alebo olejov. ( Bežný únik oleja je normálny zjav.) 
 
Pohyb vozidiel – vozidlá nemôžu opustiť areál medzi 9.00 a 18.00 počas výstavných dní, 
okrem stavov núdze. V prevádzke bude jednosmerný systém.  
 
Štvorkolky –  z dôvodu nedisciplinovanosti svojich vodičov je ich používanie na tratiach prísne  
zakázané. Ich používanie je možné len a výlučne v priestore tábora a so špeciálnym súhlasom 
usporiadateľov.    
 
Generátory musia vyhovovať aktuálnym predpisom o ochrane zdravia a o bezpečnosti. Toto 
zahŕňa aj uzemnenie. Zabezpečenie generátora tak, aby vyhovoval štandardnej legislatíve, 
bude na vaše vlastné náklady. V rámci tábora je možné aj napojenie na táborovú sieť. 
 
Zbrane - Povolené sú iba zbrane namontované na vozidlách alebo také, ktoré sú súčasťou 
statickej alebo dynamickej ukážky. Tieto musia byť bezpečné a musia byť v súlade s aktuálnymi 
zákonnými nariadeniami. Do areálu je zakázané priniesť granáty alebo pyrotechniku, pokiaľ 
nebolo dohodnuté s usporiadateľmi inak. Organizátori musia trvať na tom, aby všetky zbrane 
prinesené do areálu k vystaveniu boli v súlade s platnou legislatívou. V rámci areálu bude 
vyhradená miestnosť na bezpečné uloženie zbraní. Neodporúčame ponechávať zbrane 
akéhokoľvek druhu bez dozoru. 
V prípade nerešpektovania tohto nariadenia nebude účastníkovi povolený opätovný vstup na 
podujatie. V areáli nesmú byť použité ani vzduchovky.  



V prípade nálezu munície alebo zbrani sa prísne zakazuje dotýkať sa týchto 
predmetov. Ich nález je potrebné okamžite nahlásiť organizátorom. 
 
Uniformy - Používanie spojeneckých uniforiem je povolené.  Uniformy štátov Osi môžu byť 
použité ako súčasť statického výkladu alebo na podujatí v aréne, nemožno sa v nich však 
pohybovať voľne v areáli ak obsahujú symbol propagujúci nacizmus. Nosenie symbolov 
nacizmu nie je povolené s výnimkou doby ukážok. Nosenie súčasných uniforiem a hodností je 
možné len ak na ich nosenie ma nositeľ oprávnenie. 
 
 
POŠLITE VYPLNENÝ FORMULÁR PRE VAŠU REZERVÁCIU NA NAŠU ADRESU ALEBO 

NA: 
                       

E-mail: info@slovenskepiesky.sk 
Navštívte našu webovú stránku, kde získate ďalšie informácie. 

www.slovenskepiesky.sk 
 
 
 

http://www.slovenskepiesky.sk/
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