MEDNARODNO ZIMSKO SREČANJE
PROGRAM
1. dan: petek, 3. 2. 2017


10.00-11.00:

prihod in nastanitev (recepcija nastanitvenega hotela)



10.30:

zbor na info točki OZS in Kompas v Hotelu Kompas 4*



11.00–15.00:

B2B poslovni dogodek v Dvorani hotela Kompas 4*



12.30:

kosilo v hotelu Kompas 4*



20.00-24.00:
in hladni bife

zabava z DJ Neyem v diskoteki hotela Kompas 4*, zagotovljena dobrodošlica

2. dan: sobota, 4. 2. 2017


8.00-9.00:



9.00:
prevzem štartnih številk, za vse prijavljene na mednarodno tekmo v
veleslalomu, pri predstavniku OZS/Kompas na info točki OZS/Kompas pri brunarici oziroma baru
Kekec
9.00:
zbor v recepciji hotela Kompas za vse prijavljene za pohod v Tamar &
sankanje (organiziran prevoz iz Kranjske Gore do Planice in nazaj). Možnost spusta z Zip Line –
za doplačilo (plačilo in rezervacija vnaprej ob vplačilu dogodka) – info točka Kompas



zajtrk v nastanitvenem hotelu
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10.00:
tekma v veleslalomu na progi Kekec v Kranjski Gori, zbor za prijavljene na
štartu. Po tekmi prosta smuka.



12.30-15.00:



15.00:
tekmovanje v spustu s pležuhi na istem prizorišču, zbor pri brunarici oziroma
baru Kekec za vse prijavljene (prijave za tekmovanje v spustu s plužuhi zbirajo predstavniki OZS
na info točki OZS pri baru oziroma brunarici Kekec ves dan oziroma do pričetka tekme)



18.00:



20.00-23.00:
podelitev priznanj in pokalov za tekmo v veleslalomu in zabava z živo glasbo
in z znanim animatorjem DJ Neyem v dvorani Vitranc

malica za vse prijavljene pri sedežnici Kekec - bar Kekec (info točka)

večerja za vse prijavljene v dvorani Vitranc

3. dan: Nedelja 5.2.2017


10.00-11.00: drsališče hotela Kompas, tekmovanje v curlingu doplačilo (za vse prijavljene
vnaprej ob vplačilu dogodka – info točka Kompas)



10.00: zbor v Planici, ogled Nordijskega centra, malica, možnost spusta z Zip Line -za doplačilo
(rezervacija potrebna vnaprej ob vplačilu dogodka) – info točka Kompas

Izbira programa – PAKETA predhodno ob rezervaciji v turistični agenciji Kompas d. d., kontakt
zima@kompas.si.
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PAKETI
Paket 1-4, sobota, 4. 2. 2017
-

-

Veleslalom tekma & smučarska vozovnica ali pohod v Tamar & sankanje & prevoz Kranjska
Gora-Planica-Kranjska Gora ali prosto smučanje (izbirate lahko od ponujenega), z vami vaš
Dj NEY
Topla malica na žlico za vse prijavljene pri sedežnici Kekec (info točka)
Tekmovanje v spustu s pležuhi na istem prizorišču
Večerja, podelitev diplom, zabava vas moderator DJ NEY, dobra glasba z ansamblom LUKA
BASI z bendom, vse v dvorani Vitranc

ČLANI OZS:
Cena paketa
Cena paketa
Cena paketa
Cena paketa

1-1: smučarska tekma 55 €/osebo
1-2: pohod v Tamar 55 €/osebo
1-3: prosto smučanje 55 €/osebo
1-4: za navijače brez športnih aktivnosti 34 €/osebo

NEČLANI:
Cena paketa
Cena paketa
Cena paketa
Cena paketa

1-1: smučarska tekma 77 €/osebo
1-2: pohod v Tamar 77 €/osebo
1-3: prosto smučanje 77 € /osebo
1-4: za navijače brez športnih aktivnosti 56 €/osebo

Paket 2, petek-sobota, 3. 2.-4. 2. 2017
-

-

Kosilo za udeležence B2B poslovnega srečanja v hotelu Kompas, zvečer zabava in manjša
pogostitev v diskoteki Kompas - z vami DJ NEY (petek, 3. 2.)
1 x nočitev z zajtrkom v hotelu 4* (petek 3. 2. in sobota 4. 2. ali 4. 2.-5. 2.)
Veleslalomska tekma & smučarska vozovnica ali pohod v Tamar & sankanje & prevoz
Kranjska Gora-Planica-Kranjska Gora ali prosto smučanje (izbirate lahko od ponujenega), z
vami vaš moderator DY NEY
Topla malica na žlico za vse prijavljene pri sedežnici Kekec (info točka)
Tekmovanje v spustu s pležuhi na istem prizorišču
Večerja, podelitev medalj in pokalov, zabava vas moderator DJ NEY, dobra glasba z
ansamblom LUKA BASI z bendom, vse to v dvorani Vitranc

VELJA ZA ČLANE OZS IN NEČLANE:
Cena paketa: 1 x nočitev z zajtrkom, 2 smučarska tekma 134 €/osebo
Cena paketa: 1x nočitev z zajtrkom 2/2 pohod v Tamar 134 €/osebo
Cena paketa 2-3: prosto smučanje 1 x nočitev z zajtrkom 134 €/osebo
Cena paketa 1-4: za navijače brez športnih aktivnosti 113 €/osebo
Paket 3, petek-nedelja, 3. 2.-5. 2. 2017
-

-

Veleslalom tekma & smučarska vozovnica ali pohod v Tamar & sankanje & prevoz Kranjska
Gora-Planica-Kranjska Gora ali prosto smučanje (izbirate lahko od ponujenega), z vami vaš
moderator DJ NEY
Topla malica na žlico za vse prijavljene pri sedežnici Kekec (info točka)
Tekmovanje v spustu s pležuhi na istem prizorišču
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-

Večerja, podelitev diplom, zabava vas moderator, dobra glasba z ansamblom LUKA BASI z
bendom, vse to v dvorani Vitranc
kosilo za udeležence B2B v hotelu Kompas, zvečer zabava in manjša pogostitev v diskoteki
Kompas, z vami moderator DJ NEY (petek 3.2.2017)
2 x nočitev z zajtrkom v hotelu 4* (petek-nedelja)

VELJA ZA ČLANE OZS IN NEČLANE:
Cena paketa 3: 2 x nočitev z zajtrkom, smučarska tekma 180 €/osebo
Cena paketa 3-2: 2 x nočitev z zajtrkom, pohod v Tamar 180 €/osebo
Cena paketa 3-3: 2 x nočitev z zajtrkom, prosto smučanje 180 €/osebo
Cena paketa 3-4: 2 x nočitev z zajtrkom za navijače brez športnih aktivnosti 159 €/osebo

Obvezno doplačilo v nastanitvenem objektu:
-

turistična pristojbina na recepciji hotela 1,90 €/os./dan

Možnost doplačila (ob rezervaciji) za:
1/1 sobo pri koriščenju 1 nočitev: 25 €/osebo/paket
1/ 1 soba pri koriščenju 2 nočitvi: doplačilo na paket 48 €/osebo/noč.
Možnost doplačila 1 x nočitev z zajtrkom 50 €/osebo pri koriščenju PAKETA 2 ali 3.
Nedelja 5. 2. 2017
Curling: program Alpski curling in igre na ledu traja dve uri (min. 50 oseb),cena 5 €/osebo
Voden Ogled Nordijskega centra Planica (min. 50 oseb), cena: 10 €/osebo
Zip line Planica. Cena : 26 €/osebo
POMEMBNO
Za vse aktivnosti je potrebna rezervacija in plačilo vnaprej ob sami rezervaciji dogodka.
Na eno prijavo znašajo stroški rezervacije 15 €. Z eno prijavo je mogoče urediti
rezervacijo večjemu številu udeležencev.
Informacije in rezervacije: turistična agencija Kompas d. d., E: zima@kompas.si.
DODATNE POMEMBNE INFORMACIJE
Sobota 4. 2. 2017
Tekma
-

v spustu s pležuhi:
do100 oseb
ob 15.00 na progi Kekec
skupine sestavljene iz 3 članov
trajanje aktivnosti dve uri
cena: brez doplačila

Nedelja 5.2.2017
Curling:
minimalno 50 oseb
program Alpski curling in igre na ledu
trajanje dve uri (minimalno 50 oseb)
Cena: 5 €/osebo

4

Voden Ogled Nordijskega centra Planica
minimalno 50 oseb
cena: 10 €/osebo
Zip line Planica
cena: 26 €/osebo
Za vse aktivnosti, razen za tekmovanje v spustu s pležuhi, je potrebna rezervacija in plačilo
vnaprej. Za spust s pležuhi je potrebna zgolj prijava na info točki OZS pri baru oziroma brunarici
Kekec. Prijave se zbirajo do začetka tekmovanja.
-

Obvezno doplačilo na licu mesta turistična pristojbina na recepciji hotela: 1,90 €/os./dan
Možnost doplačila (ob rezervaciji) za 1/1 sobo pri koriščenju 1 noč: 25 €/osebo doplačila na
paket; 1/1 soba pri koriščenju 2 noči: doplačilo na paket 48 €/osebo.
Možnost doplačila 1 x nočitev z zajtrkom 50 €/osebo pri koriščenju PAKETA 2 ali 3.

REZERVACIJA:
Do 20.1 . 2017, po tem datumu bodo rezervacije nočitev na vprašanje.
POGOJI PLAČILA:
- Plačnik storitev paketov posamezniki in/ali OOZ neposredno na Kompas d. d.
- 50 % plačilo ob rezervaciji in ostalih 50 % pred odhodom.
MOŽNOST NOČITVE: Hoteli 4* Hit Alpinea
Kompas
Ramada hotel & Suites
Ramada resort

Odgovorna oseba za sprejemanje najav rezervacij: gospa Tatjana Filipič, Kompas d. d.
Vse najave za rezervacije se posreduje na E: zima@kompas.si
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