
POZVÁNKA  
NA 1.VALNÉ ZHROMAŢDENIE OBČIANSKEHO ZDRUŢENIA 

KREMNICA REGION – zdruţenie turizmu 

KONTAKTY na prípravný výbor OZ: 
Štefánikovo námestie 33/40, 967 01 Kremnica 

mobil: 0908 038 415 (Zdeno Gális), 0905 153 692 (Tatiana Holečková), tel./fax.: 045/ 6742 856 (IC Kremnica),   
e-mail: info@slovakfolktravel.sk; veducaic@kremnica.sk 

 
     Vážení podnikatelia v cestovnom ruchu,  ako aj občania Kremnice a okolitých obcí! 
     Dovoľte, aby sme Vám predstavili novovzniknuté občianske zdruţenie KREMNICA REGION – zdruţenie 
turizmu, ktoré oficiálne zahájilo svoju činnosť dňa 16.12.2011. Zdruţenie vzniklo na podnet viacerých nadšencov 
a podnikateľov v cestovnom ruchu, medzi ktorými ste boli moţno práve aj vy.  Cieľom združenia je vytvárať lepšie 
podmienky na rozvoj cestovného ruchu v Kremnici a okolitých obciach, zlepšovať postavenie regiónu Kremnica v 
rámci Slovenska, ako aj zahraničia a vytvoriť tak rozpoznateľnú destináciu cestovného ruchu KREMNICA REGION.  
K tomuto cieľu chceme dospieť v prvom rade spoluprácou všetkých subjektov – fyzických, právnických osôb, miest 
a obcí, občianskych zdruţení, firiem ako aj občanov pôsobiacich v cestovnom ruchu. Sme apolitické zdruţenie a sme 
otvorení kaţdému záujemcovi a členovi, ktorý príjme naše stanovy a bude sa aktívne podieľať na činnosti 
a naplňovaní cieľov zdruţenia. Stanovy zdruţenia si môţete prečítať ja www.kremnica.sk/.......... 
   Srdečne Vás preto pozývame na prvé valné zhromaždenie občianskeho združenia, ktoré sa bude konať dňa 
01.02.2012 (streda) o 15.00 v hoteli CENTRAL v Kremnici.    
 
Program 1.valného zhromaţdenia: 

 Otvorenie 1.valného zhromaţdenia OZ KREMNICA REGION – zdruţenie turizmu 
 Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 Voľba členov predstavenstva a dozornej rady  
 Plán činnosti zdruţenia na rok 2012 
 Rozpočet na rok 2012 
 Diskusia a iné 

 
Aktivity a ciele zdruţenia ma rok 2012-2013 

 Turistický informačný webový portál zdruţenia www.kremnicaregion.sk 
 Realizovanie prieskumu návštevnosti počas letnej a zimnej sezóny 2012 
 Vypracovávanie projektov a získavanie grantov na podporu CR v kremnickom regióne 
 Prvé propagačné materiály zdruţenia a regiónu v jazyk. mutáciách  
 Spoločné produktové balíky, ktoré budú komplexom viacerých sluţieb CR  
 Informačné tabule v meste, regióne, aj mimo neho. 
 Účasť na veľtrhu cestovného ruchu Slovakia Tour 2013, príp. iných. 
 Info pobyty pre zahraničné i domáce cestovné kancelárie a novinárov 

 
Ako sa stať členom zdruţenia? 
Stačí vyplniť prihlášku a zaslať ju na adresu zdruţenia, resp. odovzdať osobne na valnom zhromaţdení.    
Po doručení prihlášky Vás budeme kontaktovať a dohodneme ďalšie podrobnosti. 

POPLATKY 
Vstupný jednorázový poplatok 

+ členské pre rok 2012 

100,-EUR 
pre členov zaregistrovaných do 

29.02.2012 

120,-EUR 
pre členov zaregistrovaných po 

01.03.2012 
Tieto poplatky budú slúžiť na činnosť a rozvoj združenia a budú vedené v účtovníctve združenia. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 

P R I H L Á Š K A 
za člena zdruţenia 

Meno právnickej/fyzickej osoby :..................................................... IČO:.......................................................................... 
Meno štatutárneho zástupcu: ............................................................ Sídlo/Bydlisko: ........................................................ 
Korešpondenčná adresa: ...............................................Tel.:................................e-mail: ................................................... 
Oblasť cestovného ruchu v ktorej pôsobíte: ......................................................... 
Miesto/dátum: .................................                                                                                   .................................................      

                                                                                                                            podpis, príp. aj pečiatka 
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