
26. DAHLIE RALLY  2023 
31.08.2023 - 03.09.2023  
Moszowce - Drienok 
GPS: 48.902595, 18.893563 

SACC we współpracy z kempingiem Mošovce Drienok 
zaprasza na 26. coroczny zlot z cyklu Dahlie Rally 2023 w 
dniach od 31.08.2023 do 3.09.2023. Kemping Mošovce 
Drienok położony jest w naturalnym środowisku, na obrzeżach 
miejscowości, oferuje zakwaterowanie turystyczne w 
domkach, wyposażenie kempingu obejmuje również basen z 
wodą mineralną. Okoliczna przyroda pozwala na piesze 
wycieczki, wycieczki rowerowe, a także indywidualne 
wycieczki do miejsc związanych z historią i kulturą Słowacji. 
W pobliżu znajdują się również miejsca oferujące zajęcia 
sportowe. Pobliskie miasto Turčianske Teplice oferuje 
możliwość odwiedzenia kąpieliska termalnego. 

Mošovce   
Miasto Mošovce leży tam, gdzie niziny Kotliny Turczańskiej zaczynają wrastać w podgórski grzbiet 
jedynej w swoim rodzaju Wielkiej Fatry ze szczytami Ostry i Drienko. Pierwsza wzmianka o 
Mošovcach znajduje się w dokumencie darowizny króla Ondreja II. od 1233 r. Najpierw rozwijały 
się jako osada królewska z wolnymi zawodami prawniczymi, od połowy XIV w. jako miasto 
uprzywilejowane podległe królewskiemu zamkowi Blatnica. W 1527 roku przeszły one w ręce rodu 
Révayów, który zniósł prawa miejskie Mošova na prawie 400 lat. W przeszłości Mošovce były 
ważnym ośrodkiem rzemieślniczym Turca. Produkcja rzemieślnicza przeżywała naprawdę wielki 
rozkwit, w mieście działało około 15 cechów, najdłużej przetrwał cech szewców i najsłynniejszy 
cech kuśnierski. Dzisiejsze Mošovce można scharakteryzować jako ważny teren rekreacyjny z 
wieloma atrakcjami. Wśród zabytków architektury na uwagę zasługuje rokokowo-klasycystyczny 
dwór z drugiej połowy XVIII wieku z rozległym parkiem angielskim. Inne ciekawostki we wsi to: 
miejsce pamięci miejsca urodzenia Jána Kollára, neogotycki kościół zbudowany na miejscu 
starego kościoła z cennym ołtarzem, kościół ewangelicki z 1784 r., mauzoleum z muzeum 
rzemiosła i secesyjna szklarnia z 1800 roku. 

więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych: 

https://www.mosovce.sk/  

https://www.mosovce.sk/download_file_f.php?id=50764 

 https://www.mosovce.sk/download_file_f.php?id=50765 

Możesz dowiedzieć się o miejscach wycieczek z linków internetowych 

Wycieczka A:   25E  
wyjazd 8:00 Mennica Kremnicka, Muzeum górnictwa powrót ok. 16:00 

https://slovakia.travel/stred-europy-kremnicke-bane 

W pięknym miejscu w pobliżu Kremnické Bany w środkowej Słowacji stoi obok starożytnego 
kościoła św. Jan Chrzciciel podniósł kamień. Informuje, że tutaj znajduje się geograficzne centrum 
Europy Słowackie geograficzne centrum Europy znajduje się na Kremnickich Wierchach. Znajduje 
się nieco na uboczu głównej drogi z Kremnicy do Martina, w pobliżu gotyckiego kościoła św.Jana 
Chrzciciela. Ten ważny punkt geograficzny wyznacza niewielki pomnik przy murze obronnym 
kościoła. Pomnik ma formę dużego okrągłego kamienia, który swoim kształtem przypomina 

https://www.mosovce.sk/download_file_f.php?id=50764
https://www.mosovce.sk/download_file_f.php?id=50765


odwróconą piłkę do rugby. Z okazji powstania Republiki Słowackiej położono tu również kamień 
węgielny pod słowacką państwowość. Największe uroczyste zgromadzenia odbywają się tutaj z 
okazji Święta Konstytucji Republiki Słowackiej. Nowym elementem jest stojący na łące pomnik 
Słowackiego Centrum Integracji Europejskiej. Centrum Europy w Kremnickich Banach jest łatwo 
dostępne samochodem. 

https://www.mint.sk/ 

Mennica Państwowa w Kremnicy. Od siedmiu 
wieków gromadzimy doświadczenie w produkcji 
monet i medali. Przygotujemy dla Ciebie wyjątkowy 
produkt artystyczny, od zgłoszenia pomysłu, poprzez 
projekt artystyczny, aż po samo t łoczenie. 
Odwiedzający ekspozycję mogą doświadczyć 
wyjątkowego doświadczenia z historią bicia monet 
na Słowacji. 

https://www.muzeum.sk/mestsky-hrad-kremnica.html 

https://www.muzeum.sk/banske-muzeum-stolna-
andrej-kremnica.htm 

Wycieczka B  : 25E 
wyjazd 8:00 Martin Muzeum Wsi Słowackiej, Słowackie Muzeum Narodowe Martin Powrót 16:00 

 .https://www.muzeum.sk/slovenske-narodne-muzeum-v-martine.html 

Słowackie Muzeum Narodowe w Martinie jest 
jednym z najstarszych i największych 
elementów obecnego Słowackiego Muzeum 
Narodowego. Od swojego powstania (1893 r.) 
tworzy kolekcje o charakterze lokalnym 
(etnograficzne, archeologiczne, historyczne, 
numizmatyczne, artystyczne, archiwalne, 
książkowe) dokumentujące historię i kulturę 
Słowaków w kraju i za granicą. Obecnie w 
swoich zasobach posiada prawie 150 000 
obiektów muzealnych. W 1961 roku, po 
po ł ączen iu z Muzeum S łowack im w 

Bratysławie, stało się wyspecjalizowanym ogólnosłowackim muzeum etnograficznym. Od 
1 kwietnia 2004 roku zostało połączone z Muzeum Andreja Kmeťa w wspólną jednostkę 
organizacyjną Słowackie Muzeum Narodowe w Martinie. Miejsca pracy: Muzeum 
Etnograficzne, Muzeum Andreja Kmeť, Muzeum Wsi Słowackiej, Muzeum Martina Benko, 
Muzeum Karola Plicka Blatnicy (nieczynne), Muzeum Kultury Czeskiej na Słowacji, 
Muzeum Kultury Romów na Słowacji. 

W przypadku niewypełnienia miejsc w autokarze organizator zastrzega sobie prawo 
do odwołania wycieczki. Miejsca w autobusie będą obsadzane zgodnie z kolejnością 
zgłoszeń /decyduje się o opłaceniu zgłoszenia./ 

https://www.muzeum.sk/banske-muzeum-stolna-andrej-kremnica.htm
https://www.muzeum.sk/banske-muzeum-stolna-andrej-kremnica.htm
https://www.muzeum.sk/slovenske-narodne-muzeum-v-martine.html


Program 26. Dahlie Rallye 2023 
31.08.2023 Czwartek  

od 12:00 do 19:00 Przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie. 
Posiedzenie Prezydium Dahlie Rallye. 
Wieczorne spotkanie uczestników przy muzyce z akordeonu. 

01.09.2023 piątek  

8:00 do 12:00 przyjazd, zakwaterowanie  
09:00 piesza wycieczka po Mošovcach i okolicy  
8:00 wycieczka autokarowa A: wyjazd do mennicy kremnickiej, muzeum górnictwa.  
 Powrót ok. 16:00  
10:00 wycieczka rowerowa po okolicy  
18:00 Uroczyste otwarcie,  
następnie program kulturalny 

02.09.2023 Sobota  

09:00 Wycieczka piesza po Mošovcach i okolicach  
10:00 Wycieczka rowerowa po Mošovcu.  
08:00 Wycieczka autobusowa B: Martin Muzeum Wsi Słowackiej, Słowackie Narodowe  
 Muzeum Literatury Martin. Powrót ok. 16:00  
17:30 Posiłek zlotowy - specjalność regionalna, kapuśniak z mięsem  
18:00. Loteria, następnie Program kulturalny 

09.03.2023 niedziela  

11:00 Zakończenie 26.Dahlie Rallye,  
wyjazd uczestników do godziny 15:00  

Cały czas możliwy jest indywidualny program, wizyta w pobliskich Turczańskich Cieplicach, piesze 
wycieczki, wycieczki rowerowe po okolicy. 
Wieczorne spotkanie uczestników podczas programu kulturalnego przed restauracją, w przypadku 
złej pogody wewnątrz restauracji. 

Liczba załóg na zlocie jest ograniczona do 150. 

Cena za załogę w dniach 31.8 – 3.9  dla dwojga dorosłych i dwojga dzieci od 6 do 16 lat - 60 Eur. 
Podłączenie do prądu nie jest wliczone w cenę. Opłata za energię elektryczną będzie zgodna z 
aktualnym cennikiem kempingu. 
W celu zapewnienia pomyślnego przebiegu spotkania, zgłoszenie uznajemy za ważne po 
opłaceniu opłaty za uczestnictwo  i/lub opłaty za zamówione wycieczki i usługi w terminie do dnia 
31.07.2023 r.   

Rejestracji można dokonać elektronicznie przez aplikację Go slovakia lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy i wysyłając go na adres dahlierally2023@gmail.com 
Wpłaty na konto bankowe: 

Kod banku: 0200 Kod banku: SUBA  
SWIFT: SUBASKBX 
Všeobecná úverová banka, a.s.  
Mlynské nivy 1  
829 90 Bratislava 25 



SK36 0200 0000 0046 6755 0156 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

Logując się na stronie 26. DAHLIE RALLYE 2023” uczestnik udziela zgody operatorowi – SŁOWACKIEGO 
STOWARZYSZENIA KEMPINGU I CARAVANINGU – Mládežnícka 2481/35, 017 01 Považská Bystrica, 
numer identyfikacyjny: 00684171 (dalej „operator”) zgodnie z art. 6 ust. 1 litera a) i art. 7 Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych, które uchyla dyrektywę 95/46/WE  Rozporządzenie o ochronie danych) na przetwarzanie jego 
danych osobowych w celu: 
a) promocjI operatora na jego stronie internetowej, profilach w portalach społecznościowych, a także wobec 
podmiotów trzecich, mającej na celu budowanie jego dobrego imienia, poprzez publikację zdjęć z 
organizowanych przez operatora wydarzeń i działań, 
b) oceniania konkursów, prowadzenia ewidencji zawodników, wzajemnej komunikacji z nimi, przesyłania 
informacji związanych z konkursami, ewentualnych uzupełnień lub wyjaśnień warunków konkursu; w 
zakresie: 
a) fotografię czarno-białą lub kolorową 
b) nagranie wideo (nagranie obrazu i/lub dźwięku osoby fizycznej) 
c) imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania.; przez okres: 5 lat od rejestracji lub 30 
dni po wycofaniu przeze mnie zgody. 
 Niniejsza zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolnym, konkretnym, świadomym i 
jednoznacznym wyrażeniem mojej woli. Zostałem poinformowany, że po upływie okresu, na jaki wyraziłem 
zgodę, lub po jej odwołaniu moje dane osobowe zostaną trwale usunięte (zniszczone) i nie będą dalej 
przetwarzane w żadnej bazie danych. 

 Przed wyrażeniem zgody poinformowano mnie o następujących faktach: 
1. moje dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy/zostaną przekazane administratorowi serwisu, 
2. moje dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, będą przechowywane przez okres ważności zgody 
i nie będą przetwarzane w innym celu niż ten, w którym zostały pozyskane. 
3. jako osoba, której dane dotyczą, mam prawo żądania od operatora dostępu do dotyczących mnie danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo do ruchliwość. 
4. w uzasadnionym przypadku jako osoba zainteresowana mam prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej. 
5. Przyjmuję do wiadomości, że nie dochodzi do transgranicznego przekazywania moich danych osobowych 
do państwa trzeciego. 
6. Przyjmuję do wiadomości, że nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. 
 Mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, nawet przed upływem okresu, na jaki ta 
zgoda została wyrażona. Mogę skorzystać z tego prawa mailowo, telefonicznie lub wysyłając pisemne 
żądanie listem poleconym z dopiskiem „RODO” na dane kontaktowe poniżej. Wycofanie zgody nie wpływa 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 Składając zgłoszenie na 26. Dahlie Rallye trwający w dniach 31.08. – 03.09.2023 udzielam 
Słowackiemu Stowarzyszeniu Campingu i Caravaningu z siedzibą Mládežnícka 2481/35, 017 01 Považská 
Bystrica, numer identyfikacyjny 00684171: 
 Zgody na przetwarzanie moich danych osobowych na poniższych warunkach: 

1. Dane osobowe, które będą przetwarzane: 
• imię i nazwisko 
• Adres pocztowy 
• Adres mailowy 
• kontakt telefoniczny 
• przynależność do organizacji - klubów 
• Data urodzenia 
• Międzynarodowy numer karty Camping Card (zwanej dalej „CCI”) 
• dotyczy to również osób zarejestrowanych ze mną w aplikacji lub formularzu 
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest: Zgłoszenie na 26. Dahlie Rallye w dniach 31.08. – 
09.03.2023 
3. Okres przetwarzania danych osobowych wynosi: 
Rok od zatwierdzenia, najpóźniej do grudnia 2024 r 
4. Dane osobowe nie będą udostępniane recepcji kempingu i żadnym innym podmiotom trzecim: 
5. Wyrażam wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa powyżej. Zgodę można 
wycofać w dowolnym momencie, na przykład poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub listu na nasze dane 
kontaktowe. 



 Zgłaszający niezwłocznie oświadcza, że został należycie pouczony o przetwarzaniu i ochronie jego 
danych osobowych, że podane w formularzu dane osobowe są dokładne i zgodne z prawdą oraz są podane 
dobrowolnie. 
 Potwierdzasz to wysyłając wniosek i potwierdzając przed wysłaniem, że zapoznałeś się z niniejszą 
instrukcją. 
Instrukcje dla dostawcy danych: 
 Administrator niniejszym, zgodnie z postanowieniami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr. Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych (dalej jako „Rozporządzenie RODO”) informuje, iż: 
• dane osobowe dostawcy danych będą przetwarzane na podstawie jego dobrowolnej zgody, na ww. 
warunkach, 
• powodem podania danych osobowych jest zainteresowanie zorganizowaniem spotkania, które bez podania 
tych danych nie byłoby możliwe, 
• przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji ani profilowania 
• Słowackie Stowarzyszenie Campingu i Caravaningu nie powołało pełnomocnika ds. ochrony danych 
osobowych i nie powierzyło przetwarzania danych osobowych żadnemu podmiotowi przetwarzającemu ani 
nie wyznaczyło przedstawiciela do wypełniania obowiązków zgodnie z Rozporządzeniem, 
• Słowackie Stowarzyszenie Campingu i Caravaningu przekaże dane osobowe wyłącznie recepcji obiektu 
rekreacyjnego Mošovce – Drienok i nie zamierza przekazywać danych osobowych osobom trzecim. 
• Wnioskodawcy przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 
momencie, prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przeniesienia tych danych do innego administratora, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, jeśli tak uważasz. że przetwarzanie danych osobowych narusza Rozporządzenie. 

v Považskej  Bystrici  27.02.2023


