Milí rodičia,
Toto leto sme pre tradičné sústredenie vybrali Penzión MAJK https://www.penzion.majk.sk, situovaný v obci
HEĽPA (Nízke Tatry - Kráľovohoľská časť). Ubytovaní budeme v 2 až 5 lôžkových izbách s vlastným
sociálnym zariadením a celý objekt budeme mať iba pre nás.
Ďalej máme k dispozícii krytý bazén 12 x 6 m, telocvičňu s vlastným tatami, futbalové ihrisko
a spoločenské miestnosti pre aktívny odpočinok (stolný tenis, biliard, šípky).
Pre spestrenie programu, určite využijeme možnosti, ako napríklad:
- opekačka na poľovníckej chate
- túra na Kráľovú hoľu, prípadne, Orlovú hoľu
- výlet do Bystrianskej jaskyňa (v prípade nepriaznivého počasia)
Termíny:

10.7.2022 – 15.7.2022
17.7.2022 – 22.7.2022

Cena: 195 EUR
Cena: 195 EUR

Odchod v nedeľu o 8:00 (Bratislava Trnavská cesta 39, GPS 48.162555, 17.142975)
Príchod v Piatok o 20:00
Tábora sa môžu zúčastniť členovia klubu starší ako 8 rokov.
100% garancia vrátenia peňazí v prípade mimoriadnej situácie (zmenami nariadení hlavného hygienika SR)

Cena sústredenia 195 EUR zahŕňa:
- dopravu 49 miestnym klimatizovaným autobusom.
- 5 x denne strava, pitný režim počas celého dňa
- krytý bazén 12 x 6 m denne k dispozícii
- odbornú starostlivosť o dieťa počas celého pobytu
- tričko
Program:
Doobeda:
ranná rozcvička / ranný beh
tréning judo
Poobede
turistika / judo / bazén
pohybové hry
Čo si má dieťa priniesť so sebou na sústredenie?
- športovú obuv (napr. tenisky)
- šlapky
- športové oblečenie
- kimono
- fľašu na pitie
- veci na spanie a toaletné potreby
- pokrývku hlavy
- opaľovací krém
- plavky, uterák
- lieky (ktoré dieťa potrebuje v prípade alergie)
- prefotenú kartičku poistenca (nie originál!)
Organizátor nezodpovedá za cennosti, šperky a peniaze, ktoré si dieťa prinesie so sebou.
Kontakt: Martin Pisoň 0917 777 699

Pokyny k platbe:
Záloha 70 EUR
Doplatok 125 EUR

- pre zaradenie do tábora, uhradiť do 30.4.2022
- uhradiť, najneskôr do 10 dní pred začiatkom vášho turnusu.

(vyplnená prihláška a platby slúžia na vystavenie dokladu o platbe)
Na číslo účtu IBAN: SK58 1100 0000 0026 6473 0013
V poznámke je nutné uviesť meno a priezvisko dieťaťa.
Storno podmienky:
žiadne storno, v prípade ochorenia účastníka počas tábora
žiadne storno, v prípade skoršieho ukončenia tábora zo strany účastníka
100% garancia vrátenia peňazí v prípade mimoriadnej situácie
(zmenami nariadení hlavného hygienika SR)

Martin Pisoň
Predseda Judo clubu Slávia STU

