
Bratislava 11. 06. 2015 
 
 

Pozvánka na akciu „LETNÁ GULÁŠ PARTY“ 
 

Džudo klub Slávia STU Bratislava Vás srdečne pozýva na akciu „LETNÁ 
GULÁŠ PARTY“, ktorá je skvelou príležitosťou na spoločné neformálne stretnutie 
rodičov, detí, trénerov a priateľov džuda mimo každodenného kolobehu pracovných 
povinností. 
 

Tento rok spolu s 2. kolom súťaže MINI CUP STU! 
 
Dátum konania:  Sobota 20. 06. 2015 
 
Miesto: ZLATÉ PIESKY (vstup od supermarketu Kon-Rad, 

Cesta na Senec 15725/24, Bratislava). 
 

Samozrejme ako každý rok nebude chýbať skvelý guláš, čapovaná kofola a pivo. 
Toto všetko sa uskutoční počas a po 2. kolo súťaže MINI CUP STU. 

Časový program: 

 Registrácia (váženie) /pre účastníkov súťaže/: 08:30 – 09:00 hod 
 Začiatok súťaže:     09:30 hod 
 Slávnostné vyhodnotenie:    12:00 hod 
 Guláš, opekanie, voľná zábava   12:30 hod 
 
 

Nakoľko by sme chceli, aby sa nám časť nákladov spojených so zabezpečením akcie 
vrátila, pripravíme pokladničku na dobrovoľný príspevok priamo na mieste. 

 
 

V prípade pochybností ako trafiť na miesto, alebo sa Vám bude zdať počasie 
nepriaznivé, poprosím kontaktovať: 

  
Martin Pisoň 0917 777 699     martin.pison@sk.ibm.com 
 
 S pozdravom 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Pisoň 
Predseda komisie mládeže 
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