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Vážení priatelia,

	 

	 dovoľte mi v mene SACC pozvať vás na technický seminár prevádzkovateľov 
kempingov. Radi by sme s vami prebrali otázky spojené s prevádzkou kempingov, 
vymenili si skúsenosti a v neposlednom rade by sme chceli, aby ste sa medzi sebou v 
regióne spoznali. V odbornej časti programu vás chceme oboznámiť so stavom techniky 
pre možnú úsporu nákladov v oblasti energií, vybavení pre kempingy a podpore 
prostredníctvom médií. Zároveň si chceme vypočuť vaše názory na danú problematiku.


Program seminára: 

  9:30  Prezentácia


10:00    Riadenie a meranie spotreby elektrickej energie, skutočný stav a možnosti.

	  Príklady ekonomického  riešenia merania spotreby. Ako dosiahnuť zhodu medzi 

           	 zákazníkom a kempingom pri náraste cien elektriny. Paušál, alebo meranie spotreby?


10:45    Príprava TUV modernými technológiami, meranie.


11:15    Elektrovoltaické  elektrárne, možnosti využitia, príklady riešenia.


11:30   Kategorizácia kempingov. Príklady, postup.


12:00   Prestávka 


13:00   Systémy pre digitalizáciu kempingu, čo vám to môže priniesť. Možnosti bezobslužnej  

            prevádzky .


13:30  Predstavenie moderného vybavenia kempingov.


14:00  Go camping, možnosti, predstavenie systému rezervácií pre kempingy v rámci  

           Go camping.


14:45  Predstavenie možností novej stránky   www.sacc.sk .


15:00  Diskusia.


Pre zaistenie vášho prístupu bude seminár rozdelený podľa regiónov / nie je podmienka pre účasť 
príslušnosť do regiónu/ vyberte si termín a miesto podľa vášho výberu.


25.10. 2022  veľká sála v kempingu Rybníky Opatovce.

26.10. 2022  kongresová miestnosť Rezort Demänová, Demänovský dolina 

27.10. 2022  reštaurácia kemping RouteE58  Košice 


Prihlášky do 20.10.2022 na   sacc.misura@gmail.com .   Účastnícky poplatok pre členov SACC je 
15 Euro a pre nečlenov 25 Euro za osobu. V poplatku je káva, voda a obed.


Slovenská asociácia campingu a caravaningu

http://www.sacc.sk
http://www.sacc.sk
mailto:sacc.misura@gmail.com


ing. Jaroslav Mišura, prezident SACC


Záväzná prihláška

Meno, priezvisko účastníka

Meno, priezvisko účastníka

Meno, priezvisko účastníka

Kemping, názov

Adresa

Telefón

vyberte si termín ktorý vám 
vyhovuje

25.10. 2022  veľká sála v kempingu Rybníky Opatovce.

vyberte si termín ktorý vám 
vyhovuje

26.10. 2022  kongresová miestnosť Rezort Demänová, 
Demänovský dolina 

vyberte si termín ktorý vám 
vyhovuje

27.10. 2022  reštaurácia kemping RouteE58  Košice

členská organizácia SACC ano………             nie……….

podpis

dátum

vyplnenú prosím zašlite do 20.10.2022 na adresu  sacc.misura@gmail.com


