
 
Milí rodičia, 
 

Toto leto ponúkame 5 turnusov „Denných Judo Táborov“ 
Pre deti sme pripravili netradičné Judo tréningy formou hier, gymnastické pohybové hry, kúpalisko, výlety 
(opekačka v prírode), animačné aktivity. Hlavným cieľom tábora je pohyb a zábava. Každý rok sa snažíme 
program obohatiť o nové atrakcie a aktivity. 
 

Tábora sa môžu zúčastniť aj súrodenci a kamaráti, ktokoľvek, kto si chce vyskúšať Judo v praxi. 
Link na Video z minulého ročníka. 
 

Termíny: 
04.7.2022 – 08.7.2022  Miesto: ZŠ Česká 
11.7.2022 – 15.7.2022  Miesto: ZŠ Česká 
18.7.2022 – 22.7.2022  Miesto: ZŠ Česká 
25.7.2022 – 29.7.2022  Miesto: ZŠ Česká 
08.8.2022 – 12.8.2022  Miesto: ZŠ Česká 
 

Pre deti 6 – 12 rokov.  (kapacita: 22 detí) 
 

100% garancia vrátenia peňazí v prípade mimoriadnej situácie (zmenami nariadení hlavného hygienika SR) 
 

Cena Tábora:  130 EUR (10% súrodenecká zľava) zahŕňa: 

- celodennú starostlivosť o dieťa 5 dní od 8:00 do 16:30 hod 
- 3 x denne strava, občerstvenie a pitný režim počas celého dňa 
- vstupné na kúpalisko, vstupné do atrakcií a cestovné lístky 
- športovo - zábavný program 
- tričko 
 

Program: 
 

8:00-8:30 príchod detí 
8:30-9:00 rozcvičenie 
9:00-10:00 tréning v telocvični (judo, gymnastika, pohybové hry) 
10:00-10:30 desiata 
10:30-12:00 tréning v telocvični (judo, gymnastika, pohybové hry) 
12:00-13:00 obed 
13:00-14:00 relax, aktivity v triede 
14:00-15:30  športovo-zábavný program vonku 
15:30-16:00  olovrant 
16:00-16:30  strečing 
16:30-17:00 príchod rodičov 
 

Streda, v čase 10:00-15:30 návšteva kúpaliska Tehelné pole 
Piatok, v čase 10:00-15:30 opekačka v areáli Partizánska lúka 
 

(program môže byť upravený v prípade zmeny počasia, alebo z organizačných dôvodov) 
 

Čo si má dieťa priniesť so sebou na tábor? 
- športovú obuv (napr. tenisky) 
- športové oblečenie 
- kimono (pre deti, ktoré nemajú, klub zapožičia) 
- fľašu na pitie 
- pokrývku hlavy 
- opaľovací krém 
- lieky (ktoré dieťa potrebuje v prípade alergie) 
- náhradné športové oblečenie (môže ostať uzamknuté v triede počas tábora) 
- v deň návštevy kúpaliska – plavky, uterák, rukávy (ak športovec nevie plávať) 
- prefotenú kartičku poistenca (nie originál!) 

 
Organizátor nezodpovedá za cennosti, šperky a peniaze, ktoré si dieťa prinesie so sebou. 

(nie je nutné dávať deťom telefón, tréneri sú na príjme počas celého tábora) 

Kontakt: Martin Pisoň 0917 777 699 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7lp5ZhGD3m0&list=PLOLyiAueu1lOg-9B77a8zPE9QnBzNo3V-&index=1&t=3s


 

Pokyny k platbe: 
 

Záloha 50 EUR - pre zaradenie do tábora, uhradiť do 5 pracovných dní od odoslania prihlášky 
Doplatok 80 EUR - uhradiť, najneskôr do 10 dní pred začiatkom vášho turnusu. 
   (v prípade súrodencov je doplatok 67 EUR po zľave) 
(vyplnená prihláška a platby slúžia na vystavenie dokladu o platbe) 
 
Na číslo účtu IBAN: SK15 1100 0000 0029 4308 4800 
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 

 
 


