
ORGANIZAČNÉ OPATRENIA S CIEĽOM  
ZABEZPEČIŤ VÁM PRÍJEMNÉ A BEZPEČNÉ 
PREPLÁVANIE DUNAJA V ROKU 2020:

1. BORDOVÚ čiapku, ktorá Vás oprávňuje na vstup do rieky, je potrebné vyzdvihnúť si vopred v priestoroch kance-
lárie BUBO v ktorýkoľvek pracovný deň od 9.00 do 16.00, najneskôr v piatok 28. 8. do 16.00. V prípade, že tento 
termín nestihnete, budete mať možnosť vyzdvihnúť si čiapku v deň akcie v priestoroch BUBO na Dunajskej 31 
od 10.00 do 11.00 za manipulačný poplatok 20 eur platený v hotovosti priamo v kancelárii. Registrácia v deň 
konania akcie už nie je možná! Záujemcovia o plávanie s inými čiapkami, prípadne bez čiapok budú z podujatia 
vylúčení. Ďakujeme za pochopenie, chceme tak predísť zbytočnej tlačenici na mieste konania akcie.

2. Na mieste konania akcie si odložíte batožinu vrátane náhradného rúška, ktoré si nasadíte v cieli, do pripravené-
ho transportného vozidla (batožinu odporúčame si doma jasne označiť menovkou s Vaším menom a telefón-
nym číslom) od 12:30 na parkovisku pred bývalým PKO. Prosíme Vás, nezdržujte sa zbytočne v blízkosti auta, 
dodržujte bezpečnostné rozostupy a použite pripravenú dezinfekciu. Nenechávajte si odloženie batožiny na 
poslednú chvíľu, pomôžete nám tak predísť zbytočnému návalu. Transportné vozidlo s batožinou bude uzatvo-
rené o 13:40 a presunie sa na petržalský breh Dunaja do Lodenice, kde si batožinu vyzdvihnete po preplávaní 
Dunaja. (za formu prevozu a obsah batožiny organizátor nezodpovedá, každý plavec si necháva organizátorom 
batožinu previezť na vlastné riziko). Na vstup do rieky budete potrebovať PLÁVACIU ČIAPKU A OCHRANNÉ 
RÚŠKO (rúško odhodíte do pripravených zberných nádob pred vstupom k rieke).

3. O 13:40 buďte pripravení pri vstupnej bráne k Dunaju, kde bude prebiehať krátke poučenie. DO PRIESTORU 
ŠTARTU JE POVOLENÝ VSTUP LEN 100% ZDRAVÝM OSOBÁM S OCHRANNÝM RÚŠKOM. Tento rok sme za-
bezpečili lepšie ozvučenie, aby ste mohli dodržiavať v čo najväčšej miere bezpečnostné rozostupy. Pred vstupom 
do vody zahoďte rúška do pripravených vriec. JE PRÍSNY ZÁKAZ ZAHADZOVAŤ RÚŠKA NA ZEM A V NIJAKOM 
PRÍPADE NEVSTUPUJTE S RÚŠKOM NA KAMENE K DUNAJU ANI DO VODY. CHRÁŇME SI DUNAJ.

4. O 13:50 Vás cez otvorenú bránku budeme púšťať k brehu rieky. Pri prechádzaní bránkou odhodíte rúška do 
pripravených vriec. ĎALEJ UŽ NEVSTUPUJTE S RÚŠKOM. Každý plavec bude spočítaný. Breh vopred vykosíme, 
ale buďte, prosím, pripravení, že terén je prírodného, nespevneného charakteru. Ak niekomu prekážajú kamien-
ky, či steblá trávy, odporúčame obuť si neoprénové ponožky, či topánky určené k plávaniu. Určite sa vyvarujte 
šlapkám či sandálom, ktoré by mohli prekážať v plaveckom výkone. Plavecký neoprén nie je podmienkou. Ak 
však nemáte skúsenosť s plávaním v rieke, odporúčame Vám ho (najmä pri chladnejšom počasí).

5. O 14:00 sa zastaví lodná doprava a my vstúpime do vody. Na oboch brehoch Vám bude asistovať BUBO 
realizačný tím.

6. Po preplávaní Dunaja a vyzdvihnutí si osobnej batožiny bude pre Vás pripravené od Magistrátu mesta Brati-
slava a partnerov akcie malé občerstvenie, ktoré dostanú len účastníci v plávacej čiapke a rúšku. Aj v cieli bude 
pripravená dezinfekcia. Prosíme Vás o dodržiavanie bezpečnostných rozostupov aj v priestore cieľa. Ďakujeme.

Spolu to dáme aj tento rok! 
Tešíme sa na Vás!

KRÁTKE ZHRNUTIE:

Názov: TRANS DANUBE SWIM 
Dátum a čas nástupu: 30. 08. 2020  
od 12.30 hod. 
Štart: Dvořákovo Nábrežie 

Prajeme Vám krásny 
ulovený plavecký zážitok.

Park kultúry a oddychu 
nábrežie armádneho generála  
Ludvíka Svobodu, Bratislava 
Staré Mesto

Cieľ:  Pontón pri Lodenici,  
Viedenská cesta 24,  
Bratislava Petržalka
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MAPA


