
www.taboryzf.webnode.sk,                                                                                                                          e-mail: taboryzf@gmail.com   

   Odborový zväz zamestnancov železníc Bratislava ,   
         www.ozzz.eu                                                                                              PONÚKA 
   02 2029 7639  

    0903 949 584                svoj 29-ty DETSKÝ LETNÝ TÁBOR a prvý prímorský s názvom:   
      0948 171 311 

Za tajomstvom Tribunju 
 

v termíne  od NEDELE 29. júna do  UTORKA 8. júla 2014  
pre 43 detí a mládež NIELEN železničiarov vo veku OD ukončenia 1.triedy ZŠ  DO 16 rokov. 

Keďže dopravu hradí OZZŽ, do konca septembra 2013 majú možnosť prihlášky najmä deti členov. 

 

Tábor po prvý raz uskutočníme v apartmánoch  Nedljeljko a Zdravko v Tribunji, vzdialenom 2,5 km od mesta Vodice 

 

Deti v ňom zažijú super prázdniny plné zábavy a dobrodružstva pri mori s napínavou 8 úsekovou 
táborovou hrou vrátane večerného úseku   

Za tajomstvom Tribunju 
-  voľne spracovanú podľa pirátských príbehov a histórie Tribunju.  

   

K tomu ešte v tábore na deti čakajú: 

 Disco-rozcvičky na dobré ráno,  
 športové vyžitie pri plážovom volejbale, pétangue a ringu 
 hry pri mori a v mori 
 Plážový  5- boj,  
 2 zábavné večery s odmenami...  
 V prípade záujmu usporiadame za doplatok cca 5€  výlet na vodopády Krka,  
 a PREKVAPENIA počas pobytu.  

- to všetko pod ostrým zrakom osvedčených zodpovedných vedúcich a za podpory VÝBORNEJ 
STRAVY a dostatočne bohatej stredoeurópskej stravy 3 x denne – (raňajky, obed, večera a 
dezert) od výborných domácich kuchárov a pitný režim počas podávania stravy! 
  

Ubytovanie: 

   Vždy najviac po DVOCH vo 2 až 5 lôžkových apartmánoch s vlastným WC, sprchovacím kútom, 

televíziou a klimatizáciou, 
   

cena za celý pobyt vrátane dopravy z Trnavy  

pre deti do 16 rokov  =   349€                                

V cene je zarátané: Doprava z TRNAVY cez Bratislavu do Tribunju a späť, ubytovanie, strava 3 x denne, pitný 

režim,  prekvapenia a odmeny deťom, tričko, DVD, 2x šoférom ubytovanie v Chorvátsku, 5x vedúci + zdravotník. 

 

Tábor začína odchodom z Trnavy dňa 29.6.2014 o 20:30 hodine a stravu začíname 
v pondelok 30.6.2014 OBEDOM! 

Tábor končí 7.7. v Tribunji VEČEROU  a 8.7. príchodom do Trnavy 
zastávka pre nástup a výstup je pri ceste TAM i SPÄŤ aj v Bratislave 

 

Už  DNES zabezpečte svojim najmilším nezabudnuteľné prázdniny v Chorvátsku 2014! 
 

SPONZORI: ZSSK CARGO,   ASM Slovakia s.r.o. Bratislava,   ŽELOS spol. s.r.o. Trnava,   ZSSK Slovensko,    

ESET, spol. s r.o. Aupark Tower Einsteinova 24, 851 01 Bratislava;  A.L.I., spol. s.r.o., Bratislava, 

Lekáreň Michalek - Pharma, s.r.o. Trnava,  SLOVART-PRINT, s.r.o., Bratislava 
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