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             PROGRAM  SPELEOMÍTINGU: 
 

 objavy členov SSS v  Slovenskej republike 
 nové objavy v  zahraničí  
 expedície  
 novinky a zaujímavosti zo speleológie  
 výstava mapovej, fotografickej a  inej dokumentácie  

 

  Slovenská speleologická spoločnosť udelí  jaskyniarom ocenenie za:  

   najvýznamnejšie speleologické aktivity členov SSS  na Slovensku v roku 2014 
   najvýznamnejšie speleologické aktivity členov SSS  v zahraničí v roku 2014 
   najlepšie príspevky v časopise Spravodaj SSS 2014 
 

Divácka cena: 
 najhodnotnejší príspevok z domácich lokalít 
 najhodnotnejší príspevok zo zahraničných ciest  
 kategória speleologická fotografia  
 kategória speleologická dokumentácia a zobrazenie jaskýň na mapách  

 
Súčasťou podujatia bude Speleoburza – predaj speleologickej literatúry. 
 

 

Program sa bude zostavovať pred Speleomítingom, preto prednášajúcich žiadame poslať názov 

príspevku, meno prednášajúceho, požadovanú techniku, dĺžku prednášky, resp. názov 

panelovej výstavy spolu so záväznou prihláškou  do  23. 3. 2015  organizátorke Oľge Miháľovej,  

Mobil: 0915 326 163,  E-mail: omihalova47@gmail.com. 


