
Wype nione zobowi zanie udzia u prosimy przys   
najpó niej do 10. czerwca 2022 

na e-mail: 17ekht@gmail.com 
albo  

na adres: Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska 
             Kammerhofská 20, SK-969 01 Banská Štiavnica                         

 
 

17-ste Europejskie Dni Górników i Hutników (17.EKHT) 
14-ste Spotkanie Górniczych Miast i Gmin S owacji (14.SBMOS) 

7 - 11 wrzesie  2022 w Banskej Štiavnici 
 

Nazwa / Organizacja  

Imi  i Nazwisko, tytu   

Adres  

Telefon  

E-mail  

Liczba uczestników  

Termín przyjazdu  Termín wyjazdu  

Rodzaj transportu Auto Autobus Poci g 

Udzia  w konferencji 
7- 9.9.2022 (Ogólna liczba uczestników to 100 osób - 
zalecamy udzia  przedstawicieli  danej delegacji) 

TAK Ilo  osób  NIE 

Udzia  na uroczysto ci otwarcia 8.9.2022 / 18:00 TAK Ilo  osób  NIE 

Udzia  w uroczystym „Szachtagu“ 8.9.2022 / 19:00 TAK Ilo  osób  NIE 

Udzia  w Salamandrowym Pochodzie 
9.9.2022 / 19:00 

TAK Ilo  osób  NIE 

Udzia  w pochodzie „Bergparade“ – pochód 
górniczych  i hutníczych stowarzysze  i organizacji 
przez miasto 
10.9.2022 / 15:00 

TAK Ilo  osób  NIE 

Czy w pochodzie 10.9.2022 we miecie  udzia   z 
grup  muzyczn  lub inn  artystyczn ? 

 

Czy jeste cie zainteresowani aby zaprezentowa   si  
pod wzgl dem artystycznym poza pochodem? 

 

Ilo  niesionych flag w pochodzie  

Krótki opis przedstawienia  Waszej organizacji, 
stowarzyszenia / informacja  dla moderatora / 
(5 - 6 zda ) 

 



WYCIECZKI 
Jeste my zainteresowani udzia em w wycieczce w czwartek 8.9. (14-18 godz.): 

Jeste my zainteresowani udzia em w wycieczce w pi tek 9.9. (9 -12 godz.): 

Kopalnia Wszystkich wi tych -Ba a Starovšechsvätých, Hodruša-Hámre 
                                                                                                                                                        Ilo  osób:  

 

Ekspozycja S owackiego Muzeum Górnictwa, Banská Štiavnica: 
Berggericht – wystawa: Urz dzenie, które zmieni o wiat (historia Isaaca Pottera) 

                                                                                                                                       ilo  osób:  

 

Ekspozycja S owackiego Muzeum Górnictwa, Banská Štiavnica: 
Starý Zámok 
                                                                                                                                                       Ilo  osób: 

 

Ekspozycja S owackiego Muzeum Górnictwa, Banská Štiavnica: 
Kammerhof 
                                                                                                                                                       Ilo  osób: 

 

Ekspozycja S owackiego Muzeum Górnictwa, Banská Štiavnica: 
Muzeum Górnictwa w Skansenie 

Ilo  osób:                                                                                                                                      

 

Mennica w Kremnicy, zak ad pa stwowy, Kremnica                                                                        
  ilo  osób:                                                                                                          

 

Muzeum Górnictwa - Kopalnia Andrej, Kremnica                                                          
                                                                                                                                       ilo  osób: 

 

Ekspozycja S owackiego Muzeum Górnictwa, Banská Štiavnica: 
Berggericht – wystawa: Urz dzenie, które zmieni o wiat (historia Isaaca Pottera) 

                                                                                                                                       ilo  osób:  

 

Ekspozycja S owackiego Muzeum Górnictwa, Banská Štiavnica: 
Stary Zamek 

                               Ilo  osób:                                                                                                                                      

 

Ekspozycja S owackiego Muzeum Górnictwa, Banská Štiavnica: 
Kammerhof 

Ilo  osób:                                                                                   

 

Ekspozycja S owackiego Muzeum Górnictwa, Banská Štiavnica: 
Muzeum Górnictwa w Skansenie 
 

Ilo  osób:                                                                                                                                      

 

owackie Archiwum Górnictwa: Dzie  otwartych drzwi 
 
                                                                                                                                                       Ilo  osób:                                                                                                                                      

 

Miejsce powstania urz dzenia Pottera, Nová Ba a                                                                                                                                                                                                                                     
Prezentacja bada  archeologicznych urz dzenia Pottera, wizyta w miejscu odkrycia 
fundamentów budynku maszynowni Pottera, Górnicka kaplica, Sztolnia Althandel, Wspólne 
posiedzenie po czone z dyskusj  o historii Novej Bane i górnictwa na Zvoni ke   

                                                                                                                             Ilo  osób:                                                                                                                                      

 

W krainie u pionego wulkanu, ubietová 
Muzealna ekspozycja mineralów i ska  z ubietovej i okolic 
Górnicza interaktywna i edukacyjna wie a jako cz   Górniczej cie ki Edukacujnej w 
ubietovej 

Ilo  osób:                                                                                                                                      

 

Kopalnia Špania Dolina – Piesky 
Ilo  osób:                                                                                                                                      

 

Muzeum miedzi, Špania Dolina 
Ilo  osób:                                                                                                                                    

 



Jeste my zainteresowani udzia em w wycieczce w niedziel  11.9. (9-14 godz.): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piesze wycieczki Geopark  z przewodnikiem, Banská Štiavnica 
                                                                                                                                       ilo  osób:   

 

Ekspozycja S owackiego Muzeum Górnictwa, Banská Štiavnica: 
Berggericht – wystawa: Urz dzenie, które zmieni o wiat (historia Isaaca Pottera) 

                                                                                                                                       ilo  osób:  

 

Ekspozycja S owackiego Muzeum Górnictwa, Banská Štiavnica: 
Stary Zamek 

                                                                                                                                       ilo  osób: 

 

Ekspozycja S owackiego Muzeum Górnictwa, Banská Štiavnica: 
Kammerhof 

                                                                                                                                       ilo  osób: 

 

Ekspozycja S owackiego Muzeum Górnictwa, Banská Štiavnica: 
Muzeum Górnictwa w Skansenie 

                                                                                                                                       ilo  osób: 

 

Ba a Starovšechsvätých, Hodruša-Hámre 
                                                                                                                                      ilo  osób:  

 

Mennica w Kremnicy, zak ad pa stwowy, Kremnica                                                                        
  ilo  osób:                                                                               

 

Muzeum Górnictwa - Kopalnia Andrej, Kremnica                                                          
                                                                                                                                       ilo  osób: 

 

Kopalnia Špania Dolina – Piesky 
                                                                                                                                       ilo  osób:  

 

Muzeum miedzi, Špania Dolina 
                                                                                                                                       ilo  osób: 

 

W krainie u pionego wulkanu, ubietová 
Muzealna ekspozycja mineralów i ska  z ubietovej i okolic 
Górnicza interaktywna i edukacyjna wie a jako cz   Górniczej cie ki Edukacujnej w 
ubietovej 

                                                                                                                                       ilo  osób: 

 

Miejsce powstania urz dzenia Pottera, Nová Ba a                                                                                                                                                                                                                                     
Prezentacja bada  archeologicznych urz dzenia Pottera, wizyta w miejscu odkrycia 
fundamentów budynku maszynowni Pottera, Górnicka kaplica, Sztolnia Althandel, Wspólne 
posiedzenie po czone z dyskusj  o historii Novej Bane i górnictwa na Zvoni ke   

                                                                                                                                       ilo  osób:                                                                                                                                         

 



ZAKWATEROWANIE 
 
Poni ej podajemy adresy gdzie b dzie mo liwo  zakwaterowania dla uczestników 17. 
EKHT / 14. SBMOS.  Mo ecie Pa stwo zamówi  tam rezerwacj  wed ug Waszych potrzeb 

ywaj c  has a 17EKHT do dnia 15.6.2022 (po dniu 15.6. rezerwacja mo e by  utrudniona). 
 
HOTELE: 
HoStel CoSmopolitan 
Mo liwo  zakwaterowania: 50 osôb  
Kontakt:  
tel.: +421 918 601 147 (po.-pia: 8.00 – 17.00 hod) 
tel.: +421 918 601 149 (so-ne: 8.00 – 20.00 hod) 
email: cosmopolitan1@penzioncosmopolitan.sk 
web: www.penzioncosmopolitan.sk 
adresa: Dolná 25-20, 969 01 Banská Štiavnica 
 
Hotel SALAMANDRA**** 
Mo liwo  zakwaterowania: 130 osôb  
Kontakt:  
tel.: +421 918 867 721 (po.-pia: 8.00 – 18.00 hod) 
tel.: +421 907 741 898 (non-stop) 
email: sales@salamandrahotel.sk 
web: www.salamandra.sk 
adresa: Horný Hodrušský tajch, 966 61 Hodruša-Hámre 
 
Hotel Termál*** 
Mo liwo  zakwaterowania: 80 osôb  
Kontakt:  
tel.: + 421 45 678 76 11, + 421 918 570 455 (non-stop) 
email: recepcia@termalvyhne.sk 
web: www.termalvyhne.sk 
adresa: 966 02 Vyhne 249 
 
Kúpe né domy Sklené Teplice 
Kúpe ný dom Mateja Bela 
Mo liwo  zakwaterowania: 42 osôb  
Kúpe ný dom Goethe 
Mo liwo  zakwaterowania: 18 osôb  
 
Kontakt:  
tel: +421 907 731 208 (po.-ne: 7.00 – 16.00 hod) 
tel.: +421 905 413 297 (po.-ne: 16.00 – 19.00 hod) 
email: vidova@kupele-skleneteplice.sk 
web: www.kupele-skleneteplice.sk/sk/ubytovanie 
adresa: Lie ebné termálne kúpele, a.s., 966 03 Sklené Teplice 100 
 
Inne mo liwo ci zakwaterowania znajdziecie Pa stwo na stronach internetowych: 
https://www.banskastiavnica.travel/ubytovanie/ 
https://www.travelguide.sk/pol/zakwaterowanie/ 
https://www.booking.com 
 



  
ZALICZKA W WYSOKO CI 30,- € ZAWIERA:  
( uczestnictwo w dniach 07.09 – 11.09.2022) 

- upominki rozdawane przy rejestracji uczestników 
- 2 x posi ek i  napoje (piwo, napoje niealkoholowe)  

- wolny wst p na wybrane wycieczki w dniach 08.09, 09.09 i 11.09.2022  
         ( na podstawie rezerwacji w cz sci „WYCIECZKI“ tego formularza), 
- uczestnictwo przedstawicieli Waszej grupy na konferencji (07 – 09.09.2022) 

i szachtagu (08.09)  
- wolny wst p na tradycyjnie odbywaj  si  gie  minera ów (burza) i inne 

kulturalne wydarzenia w dniach 07.09-11.09.2022  
 (program wydarze  otrzymacie Pa stwo w pi mie obiegowym numer 2) 

  
Na podstawie otrzymanego potwierdzenia udzia u w uroczysto ci otrzymaj  Pa stwo  

pismo obiegowe nr 2 dla uczestników, do którego b dzie do czona faktura z numerem 
konta bankowego i informacja o przydzielonym Wam numerze identyfikacyjnym 

(variabilny symbol) – nale y go wpisa  na przelewie bankowym. 
W tym te  pi mie zamie cimy informacj  o potwierdzeniu uczestnictwa w wybranych 
terminach wycieczek oraz czasie i miejscu mo liwo ci zaprezentowania si  Waszej 

grupy artystycznej je eli oczywi cie wyrazicie na to ch . 
 
 

KONTAKT 
w s owackim, niemieckim i polskim 

+421 903 502 965  
pon., czwart., pi t.: 10.00 -15.00 godz. 

e-mail: 17ekht@gmail.com 
 

 
 
 

 


