Historische Tauchergesellschaft e.V.

Pozvánka na Mezinárodní setkání klasických potápěčů 2021
Vážení přátelé historického potápění!
Třetí vlna Corony v Německu je prolomena, počet případů neustále klesá, všechny spolkové země omezují
restriktivní opatření. Chceme této okolnosti využít a okamžitě svolat mezinárodní setkání klasických
potápěčů. Jak již bylo oznámeno, pro lepší dostupnost by se měl konat uprostřed Německa.

Datum: 26.06.-27.06.2021
Místo: D-99734 Nordhausen
Protože jsme se dlouho neviděli, chceme toto setkání využít především k diskusím mezi členy a v malých
skupinkách. Představenstvo je toho názoru, že právě tato komunikace je nejdůležitějším prvkem pro rychlé
oživení života našeho sdružení. Zásadní význam má vzájemný kontakt členů, proto se poprvé nebudou
konat žádné tematické specializované přednášky. Kromě vzájemných diskusí samozřejmě vytvoříme
možnost vystavovat, vyměňovat, nakupovat a prodávat historické potápěčské vybavení.
Krátký termín přípravy tohoto setkání nás samozřejmě nutí k některým - jakkoli malým - změnám:
Hlavním dnem akce bude sobota. Pokud však chcete, můžete přijet již v pátek. Nedělní dopoledne chceme
využít hlavně k pohodovému nácviku potápění s přilbou, KTG nebo dvouhadicovým regulátorem či... nebo
... Obvyklou sobotní večeří bude venkovní grilování s pivem a vínem. Podívejte se prosím na rozvrh.
O situaci v oblasti Corona v Nordhausenu: Ke dni 04.06.2021: Incidence byla 16,78 (v současné době
neustále klesá). To znamená, že rekreační sporty a organizované sporty jsou povoleny. Neexistuje žádná
povinnost předložit negativní výsledek testu. Je třeba vyplnit pouze sledování kontaktu (kontaktní formulář
nebo aplikace Luca).
Setkání se uskuteční v prostorách potápěčského klubu TSC Neptun Nordhausen. Informace naleznete na
adrese www.tsc-neptun-nordhausen.de . Tam můžete také zaparkovat své auto. Přenocovat zde můžete v
autech, karavanech, obytných přívěsech, dodávkách nebo dokonce ve stanech. Pokud chcete přenocovat v
hotelu, najdete v Nordhausenu a okolí několik možností. Areál se nachází přímo u "potápěčského jezera",
takže se můžete kdykoli bez problémů potápět.

Ablauf des Internationales Klassik-Tauchertreffen 2021
Amtsgericht Neustadt a.d.W.: VR 60728
Finanzamt Neustadt: St. Nr.
Bankverbindung: BIC COBADEFFXXX
IBAN DE30 5464 0035 0260 3058 00

Vorstand:
Frank Werthwein (1. Vorsitzender)
Ulf Barthel (1. stv. Vorsitzender)
(2. stv.Vors.)

Beisitzer:
Udo Lehmann (Öffentlichkeitsarbeit)
Dr. Lothar Seveke (Tauchhistorie)

Historische Tauchergesellschaft e.V.

Harmonogram Mezinárodního setkání klasických potápěčů 2021
26.06.2021 – 27.06.2021
99734 Nordhausen (Thüringen)
Pátek 25.06.2021
Vítejte pro dříve příchozí

Sobota 26.06.2021
10:00
10:15 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 17:00
vybavení
18:30

Přivítání
Přehlídka techniky / Potápění s přilbou; KTG; Vintage-vybavení
Oběd (Thüringer Bratwurst z grilu)
Přehlídka techniky / výměna / nákup / prodej / potápění s helmou; KTG; historické
Grilování venku nebo pod pavilony

Neděle 27.06.2021
9:00

Potápění s přilbou; KTG; historické vybavení

Těšíme se na hojnou účast našich členů i zahraničních hostů.
Rádi vám pomůžeme s rezervací hotelu.
V případě jakýchkoli dotazů mě prosím kontaktujte na tel.++49170 3173624 nebo
ulf.barthel@historische-tauchergesellschaft.de .
Každých 5 dní vás budu informovat o našem setkání.
Velká prosba, kdo chce přijet, dejte mi prosím vědět, velmi to pomůže při plánování!
S pozdravem a dobrým vzduchem,
Ulf Barthel
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