
26. Dahlie Rally  2023 

31.08.2023 - 03.09.2023 
Mošovce - Drienok 

GPS:  48.902595, 18.893563 

SACC v spolupráci s kempingom Mošovce Drienok vás pozývajú na 26. ročníka 
Dahlie rally 2023 v termíne 31.8.2023 až 3.9.2023. Kemping Mošovce Drienok je 
umiestnený v prírodnom prostredí, na okraji obce s ponukou  turistického 
ubytovania v chatkách, k vybaveniu kempingu patrí aj kúpalisko s minerálnou 
vodou.  Okolitá príroda umožňuje pešie výlety, cyklovýlety a rovnako aj 
individuálne výlety do miest spojených so Slovenskou históriou a kultúrou. 
Rovnako sú v blízkosti miesta s ponukou športového vyžitia. Neďaleké mesto 
Turčianske Teplice ponúkajú možnosť návštevy termálneho kúpaliska. 

Niečo o Mošovciach: 

Tam, kde nížina Turčianskej kotliny začína prerastať v podhorský hrebeň jedinečnej Veľkej Fatry  s vrcholmi Ostrou 
a Drienkom, leží mestečko Mošovce. Prvý raz sa Mošovce spomínajú v donačnej listine kráľa Ondreja II. z roku 
1233. Najprv sa rozvíjali ako kráľovská osada so slobodnou advokáciou, od polovice 14. storočia ako výsadné 
mestečko podriadené kráľovskému hradu Blatnica. Roku 1527 sa dostali do rúk rodu Révayovcov, ktorý takmer 400 
rokov potláčal mošovské mestské práva. V minulosti boli Mošovce významným remeselníckym strediskom Turca. 
Remeselná výroba dosiahla skutočne veľký rozmach a v mestečku pôsobilo okolo 15 cechov, najdlhšie sa udržal 
cech čižmárov a najslávnejší cech kožušníkov. Dnešné Mošovce možno charakterizovať ako významnú rekreačnú 
oblasť s množstvom pozoruhodností. Zo stavebných pamiatok si zaslúži pozornosť najmä rokokovo klasicistický 
kaštieľ z druhej polovice 18. storočia s rozsiahlym anglickým parkom. Ďalšími zaujímavosťami obce sú: pamätné 
miesto rodného domu Jána Kollára, neogotický kostol postavený na mieste starého kostola s cenným oltárom, 
evanjelický kostol z roku 1784, mauzóluem s múzeom remesiel a secesný skleník z roku 1800. 

ďalšie informácie získate na webových stránkach: 
https://www.mosovce.sk/ 
https://www.mosovce.sk/download_file_f.php?id=50764 
https://www.mosovce.sk/download_file_f.php?id=50765 

O miestach výletov sa dozviete z webových odkazov 

Výlet A:  25E 
 odchod 8:00  Kremnica mincovňa, múzeum baníctva návrat cca 16:00 hod  

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

Na krásnom mieste pri Kremnických Baniach na strednom Slovensku stojí vedľa starobylého Kostola sv. Jána 
Krstiteľa vztýčený kameň. Oznamuje, že práve tu sa nachádza geografický stred Európy.Slovenský geografický 
stred Európy sa nachádza v Kremnických vrchoch. Leží trochu bokom od hlavnej cesty z Kremnice do Martina, pri 
gotickom kostole svätého Jána Krstiteľa.Tento dôležitý geografický bod je označený malým pamätníkom pri 
obrannom múre kostola. Pamätník má podobu veľkého oblého kameňa, ktorý tvarom pripomína nahor vztýčenú 
ragbyovú loptu. Pri príležitosti vzniku Slovenskej republiky tu položili aj základný kameň Slovenskej 
štátnosti.  Najväčšie slávnostné zhromaždenia sa tu konajú pri príležitosti Dňa ústavy Slovenskej republiky.  Novým 
prvkom je na lúke stojaci pamätník Slovenského centra európskej integrácie. Stred Európy v Kremnických 
Baniach je ľahko dostupný autom. 

https://www.mint.sk/    

Štátna mincovňa Kremnica. Sedem storočí zbierame 
skúsenosti v minciarskej a medailerskej výrobe. 
Pripravíme Vám jedinečný umelecký výrobok od zadania 
myšlienky, cez umelecký návrh až po samotnú razbu.  Pre 
návštevníkov expozície čaká neopakovateľný zážitok z 
historie razby mincí na Slovensku. 

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

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

https://www.mosovce.sk/
https://www.mosovce.sk/download_file_f.php?id=50764
https://www.mosovce.sk/download_file_f.php?id=50765
https://slovakia.travel/stred-europy-kremnicke-bane
https://www.mint.sk/
https://www.muzeum.sk/mestsky-hrad-kremnica.html
https://www.muzeum.sk/banske-muzeum-stolna-andrej-kremnica.html


Výlet B:  25E  

 Odchod 8:00 hod Martin múzeum slovenskej dediny, Slovenské národné múzeum Martin Návrat 16:00  

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

Slovenské národné múzeum v Martine patrí k 
najstarš ím a najväčš ím z ložkám súčasného 
Slovenského národného múzea. Od svojho vzniku 
(1893) budovalo zbierky vlastivedného charakteru 
(etnografické, archeologické, historické, numizmatické, 
umelecko-historické, výtvarné, archívne a knižné) 
dokumentujúce históriu a kultúru Slovákov doma i v 
zahraničí. V súčasnosti vo svojich fondoch opatruje 
skoro 150.000 muzeálnych artefaktov. V roku 1961 po 
zlúčení so Slovenským múzeom v Bratislave sa stalo 
špecializovaným celoslovenským národopisným 
múzeom. 
K 1. aprílu 2004 bolo zlúčené s Múzeom Andreja 
Kmeťa do spoločného organizačného útvaru Slovenské 
národné múzeum v Martine. 

Pracoviská: Etnografické múzeum, Múzeum Andreja Kmeťa, Múzeum slovenskej dediny, Múzeum Martina Benku, 
Múzeum Karola Plicku Blatnica (zatvorené), Múzeum kultúry Čechov na Slovensku, Múzeum kultúry Rómov na 
Slovensku. 

V prípade, že nebude naplnená kapacita autobusu si poriadateľ vyhradzuje právo výlet zrušiť. Miesta v autobuse 
budú obsadzované podľa poradia prijatých prihlášok / rozhoduje úhrada prihlášky./ 

 

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


Program 26. Dahlie Rally  2023 

program stretnutia: 

31.8.20223    štvrtok 
od 12:00 hod.  do 19:00 hod. 
príchod, registrácia a ubytovanie 
Zasadanie prezídia DR 
večerné stretnutie účastníkov pri harmonike  

1.9.2023  piatok 
od 8:00  do 12:00  príchod, ubytovanie 
09:00Pešia túra  Mošovcami a okolím 
10:00 Cyklotúra okolím 
Autobusový výlet A :  
odchod 8:00  Kremnica mincovňa, múzeum baníctva návrat cca 16:00 hod 
18:00  Zahajovací ceremoniál 
Kultúrny program 

2.9.2023  sobota 
  9:00   Pešia túra  Mošovcami a okolím 
10:00 Cyklotúra okolím Mošoviec B 
 Autobusový výlet B   
odchod 8:00 hod Martin múzeum slovenskej dediny, 
 Slovenské národné múzeum Martin návrat   cca 16:00 
17:30  Krajová špecialita, kapustová polievka s mäsom 
18:00 žrebovanie Tomboly 
Kultúrny program 

3.9.2023  nedeľa 
11:00 Ukončenie DR 
odchod účastníkov do 15:00 hod 

Po celú dobu je možný individuálny program, návšteva neďalekých Turčianskych Teplíc, 
Pešie túry, cyklotúry po okolí. 
Večerné posedenie pri kultúrnom programe pred reštauráciou, v prípade nepriaznivého počasia v reštaurácii. 

Kapacita stretnutia je obmedzená na 150 posádok. 

Cena za posádku / 31.8. - 3.9. /pre dve dospelé osoby a dve deti 6 až 16 rokov 60 Eur. 
V cene nie je pripojenie na elektrickú energiu. Platba za elektrickú energiu bude podla aktuálnych podmienok 
kempingu.  

Pre zaistenie úspešného priebehu stretnutia považujeme prihlášku za platnú po uhradení účastníckeho polatku a 
ceny objednaných výletov a služieb do 31.7.2023. Kapacita  stretnutia bola obmedzená na 150 posádok! 

Registráciu je možné vykonať elektronicky prostredníctvom Go slovakia: 

Alebo vyplnením prihlášky a zaslaním na adresu    dahlierally2023@gmail.com 

a uhradiť na účet :              Všeobecná úverová banka, a.s. 
     Mlynské nivy 1 
     829 90 Bratislava 25 
Kód banky: 0200 
Označenie banky: SUBA 
SWIFT kód: SUBASKBX 

SK36 0200 0000 0046 6755 0156 

mailto:dahlierally2023@gmail.com


26. DAHLIE RALLYE   RZ Drienok  Mošovce Slovensko
Prihláška / Zgloszenie /Jelentkezés / Booking

Priezvisko Meno Dátum narodenia Číslo preukazu
Nazvisko Imię Data urodzenia Dovodu osobitego
Családnév Keresztnév Szuletési dátum Kártya száma
Family Name First Name Date of Birth Passport number

Ulica, číslo /ulica, numer/ Utca, szám/Street&Nr. Štát/Państwo/ Orzág/ Country Klub/Drużyna /Klub

PSČ, mesto /PNA, miasto/Irány, város/ Postal Code ,Town CCI nr.

Príchod / Pryjazd w dniu E-mail:
Érkezési/ Date of arrival

Odchod /Wyjazd w dniu Karavan  Obytné auto Stan
Elutázási / Date of departure Przyczepa Kamper Namiot

Utánfutó Lákókocsi Sátor
Caravan Camper Tent

Poplatok za posádku / dvaja dospelí, auto, karavan. 

60 €
Opłata za załogę / dwóch dorosłych, auto, karawan.

Legénységi díj / két felnőtt, autó, lakókocsi.

Fee for the crew /two adults, car, motor caravans.

Ďalšia osoba nad 12 rokov.   Kolejna osoba powyżej 12 lat.   További egy 12 év feletti személy.   Another person 
over 12 years. 20 € x

Deti  do 12 rokov.   Dzieci poniżej 12 lat.    12 év alatti gyerekek.  Children up to 12 years.  Gratis

Autobusový výlet A/ Wycieczka autokarowa A / Autóbusz kirándulás A /  Bus trip A          25         € x

Autobusový výlet B / Wycieczka autokarowa B / Autóbusz kirándulás B / Bus trip B       25    € x

Pre  prihlášky zaslané po 1.8.2023 je prirážka.   Za zgłoszenia wysłane po 1.8.2023 naliczana jest 
dopłata.   A 2023.8.1. után beküldött jelentkezéseket késedelmi díj terheli. For applications submitted 
after 1.8.2023, additional price is charged.

20 %
Suma
Total

Prihlasujem sa na 26. Dahlie rallye a prijímam podmienky poriadateľa.Poriadateľ 
nezodpovedá za škody na zdraví a majetku účastníkov v súvislosti s akciou.

Prihlášku pošlite na adresu
Zgłoszenie proszę wysłać na adres

Zgłaszam się do 26. Dahlie rallye i akceptuję warunki organizatora.  Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody na zdrowiu i mieniu uczestników poniesione w związku z 
imprezą.

Jelentkezési lapot   küldje a címre
Please send the application form

Ezennel jelentkezem a 26. Dahlie rallye-re és elfogadom a szervező feltételeit.  A szervező 
nem vállal felelősséget a résztvevők rendezvénnyel kapcsolatos egészségügyi és anyagi 
káraiért.

SACC
Mládežnícka 2481/35

I register for the 26th Dahlie rallye (DR) and accept the terms and conditions of the 
organizer.  The organizer is not liable for damage to health and property of the parties in 
connection with the action.

017 01 Považská Bystrica
Slovakia

Podpisom súhlasím so spracovaním osobných údajov.Podpisując wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Az aláírással 
hozzájárulok a személyes adatok kezeléséhez. 
  Dátum/ Data/Dátum/ Date              Podpis/ Podpis/Aláíras/Signature e.mail: dahlierally2023@gmail.com

www.dahlie.sacc.sk

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


SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Prihlásením sa na „26. DAHLIE RALLYE 2023 “ udeľuje účastník prevádzkovateľovi – SLOVENSKEJ ASOCIÁCII CAMPINGU a 
CARAVANINGU – Mládežnícka 2481/35, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 00684171(ďalej aj ako „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 
písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov)súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov 
▪ pre účel: 

a) propagácie  prevádzkovateľa na jeho webovom sídle,  profiloch na sociálnych sieťach, ako aj voči tretím stranám, so zámerom 
budovať jeho dobré meno, a to prostredníctvom zverejňovania fotografií  z organizovaných podujatí a aktivít prevádzkovateľa, 

b) vyhodnocovanie súťaží, vedenie evidencie súťažiacich, vzájomná komunikácia s nimi, zasielanie informácii týkajúcich sa súťaží, 
prípadného doplnenia alebo vysvetlenia  podmienok súťaže; 

▪ a to v rozsahu: 
a)čierno biela alebo farebná fotografia 
b) videozáznam (obrazový a/alebo zvukový záznam fyzickej osoby)  
c)meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa bydliska.;  

▪ na obdobie: 5 rokov od prihlásenia sa, resp.30 dní po mojom odvolaní súhlasu. 

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej 
vôle.Bol/-a som informovaný/-á, že po uplynutí doby, na ktorú som tento súhlas udelil/-a, resp. po jeho odvolaní, budú moje osobné údaje 
mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze. 

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach: 
1. moje osobné údaje nebudú poskytované príjemcom/ budú poskytnuté správcovi webovej stránky/, 
2. moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na 
žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.  

3. ako dotknutá osoba  mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich 
opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.  

4. v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných 
údajov Slovenskej republiky.  

5. beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje.  
6. beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.  

Mám právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený. Toto právo môžem uplatniť 
e-mailom, telefonicky alebo zaslaním písomnej žiadosti doporučene s uvedením textu „GDPR“ na kontaktné údaje uvedené nižšie.  
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

Odoslaním prihlášky na 26. Dahlie rallye v dňoch 31.08. – 03.09.2023 udeľujem Slovenskej Asociácii Campingu a Caravaningu  zo sídlom 
Mládežnícka 2481/35, 017 01 Považská Bystrica, IČO 00684171 

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, a to za nižšie uvedených podmienok: 

1. Osobné údaje, ktoré budú spracované: 
• meno a priezvisko  
• poštová adresa  
• emailová adresa  
• telefonický kontakt  
• príslušnosť k organizácií – klubu 
• dátum narodenia  
• číslo karty Camping Card International ( ďalej len „CCI“ ) 
• toto sa týka aj osôb, ktoré sú prihlásené so mnou v prihláške 

 
 2. Účelom spracovania osobných údajov je: 
Prihláška na 26. Dahlie rallye 31.08. – 03.09.2023 
 3. Doba spracovania osobných údajov je: 
Jeden rok od udelenia súhlasu, najdlhšie december 2024 
 4. Osobné údaje budú poskytnuté ešte recepcii kempingu a žiadnym ďalším tretím osobám: 
 
  5. Z vyššie uvedeným spracovaním  osobných údajov udeľujem výslovný súhlas. Súhlas sa dá kedykoľvek vziať späť a to 
napríklad  zaslaním e-mailu alebo listu na naše kontaktné údaje. 
 
Prihlasovateľ na zraz prehlasuje, že bol riadne poučený so spracovaním a ochrane svojich osobných údajov, že uvedené osobné údaje 
vo formulári sú presné a pravdivé a sú  poskytované dobrovoľne. 
To potvrdzujete odoslaním prihlášky a potvrdením pred odoslaním, že ste toto poučenie čítal. 
 
    Poučenie pre poskytovateľa údajov: 
Správca týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016,  o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“), informuje, 
že: 
• osobné údaje poskytovateľa  údajov budú spracované na základe jeho slobodného súhlasu, a to za vyššie uvedených podmienok, 
• dôvodom poskytnutia osobných údajov je záujem usporiadania zrazu, čo by  bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné, 
• pri spracovávaní osobných údajov nebude prichádzať k  automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu 
• Slovenská Asociácia Campingu a Caravaningu nemenovala poverenca pre ochranu osobných údajov a nepoveril spracovaním 
osobných údajov žiadneho spracovateľa ani neurčil zástupcu pre plnenie  povinností v zmysle Nariadenia, 
• Slovenská Asociácia Campingu a Caravaningu odovzdá osobné údaje len recepcii rekreačného zariadenia Mošovce – Drienok    a 
nemá v úmysle odovzdať osobné údaje žiadnej ďalšej tretej strane. 
• Prihlasovateľ má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo požadovať od nás prístup ku svojím 
osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, poprípade obmedzenie spracovania  a vzniesť námietku proti spracovaniu,  má právo na 
prenositeľnost týchto údajov k inému správcovi, ako aj  právo podať sťažnosť na  Úrade pre ochranu osobných údajov, ak si myslí.  že 
pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením. 

v Považskej  Bystrici  27.02.2023 


