
3. stretnutie 
banských miest a obcí slovenska,

konané pod záštitou predsedu KSK JUDr. Zdenka Trebuľu

poštou na adresu: Mestský úrad, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves,
telefonicky: Ing. Andrea Jančíková, tel.: 053/4176 613, 053/4176 610, e-mail: radnica@mestosnv.sk

Záväznú prihlášku nájdete na www.spisskanovaves.eu/stretnutie_banskych_miest

Názov obce, mesta, spolku, organizácie:

Počet osôb:          Kontaktná osoba: 

Tel.:   Fax:   E-mail:

Termín a čas príchodu:   

Termín a čas odchodu:

Názov ubytovacieho zariadenia, v ktorom máte potvrdenú rezerváciu:

Do štvorčekov vedľa jednotlivých bodov programu, prosíme, napíšte počet osôb, ktoré sa zúčastnia daného programu. 
Ak sa nechcete zúčastniť niektorého podujatia, prosíme, nechajte štvorček prázdny.
27. 8. 2010, piatok

8.00 Slávnostná bohoslužba
9.00 Prehliadka Trhu ľudových remesiel

Výstup na najvyššiu kostolnú vežu Slovenska
Slávnostné odhalenie baníckeho reliéfu pri príležitosti 60. výročia založenia Strednej priemyselnej školy

10.00 Výstava „Baníci tvoria“ - Múzeum Spiša
12.00 Obed
14.00 Výstava prác insitných umelcov a výstava fotografií s baníckou tematikou - Galéria umelcov Spiša
16.00 Slávnostné otvorenie Dní mesta a Trhu ľudových remesiel
19.00 Šachtág 2010

Recepcia
21.00 Večerná prehliadka mesta s výkladom sprievodcu

28. 8. 2010, sobota

9.30 Alegorický sprievod po námestí
10.30 Slávnostné stretnutie účastníkov 3. stretnutia banských miest a obcí Slovenska pred hlavným pódiom
12.00 Prijatie primátorom mesta PhDr. Jánom Volným, PhD.
13.00 Spoločný obed na verejnom priestranstve
14.00 Alternatívne programy:

Hokejový turnaj o spišský pohár
Návšteva banskej obce Rudňany

- pietna spomienka pri Pamätníku obetiam banských nešťastí 
- návšteva Baníckeho archívu a pamätihodností obce

Návšteva historického banského mesta Gelnica
- exkurzia do Baníckeho múzea 
- prijatie primátorkou mesta a Baníckym spolkom Smolník

14.30 Fáranie do bane v Novoveskej Hute
Fáranie do bane v Poráči
Fáranie po historických povrchových objektoch v Hnilčíku

17.00 Exhibičný basketbalový zápas
19.00 Posedenie pri hudbe

29. 8. 2010, nedeľa
9.00 Turistická vychádzka do Národného parku Slovenský raj

Záväzná prihláška

uzávierka prihlášok 10. 4. 2010

27. a 28. august 2010, spišská nová Ves


