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    Odborový zväz zamestnancov železníc Bratislava ,   
         www.ozzz.eu                  USPORIADA PRE SVOJICH ČLENOV, ZAMESTNANCOV ŽELEZNÍC 
                                                ICH PRIATEĽOV a ZNÁMYCH už  
      

11-ty  ŠPORTOVÝ  DEŇ OZZŽ 
v termíne  31. mája - 1. júna 2014  

po prvý raz v perfektnom prostredí apartmánov nového horského hotela ČERTOV (www.certov.eu) a jeho okolia 

Pre účastníkov (deti a dospelí) od  3 do 99 rokov veku sme pripravili super program, pri ktorom 
všetci zažijú dva dni plné športu a zábavy.  

Hotel ponúka: VNÚTRI: bazén, saunu, vírivku, stolný tenis, volejbal, bowling, VONKU: tenis, lukostreľbu, a iné   

CESTA: 

SOBOTA 31.5. 
Príchod individuálne do 10:50 hodiny – ALEBO :  

R 603 – Ba hl odchod 7:55     – Púchov príchod o          9:53 hodine 
R 602 od Košíc s príchodom do Púchova o                  10:03 hodine  

-   ďalej spoločne autobusom zo ŽST PÚCHOV, ktorý bude pristavený pred budovou stanice – odchod presne o 10:15 hodine 

PROGRAM: 

SOBOTA 31.5. 
          11:30 – 12:30 OBED 
          12:40 – oficiálne otvorenie Športového dňa 
Súťaže sú rozdelené do kategórií podľa veku: 3 – 7 rokov, 7,5 – 11rokov, 11,5 – 14 rokov 
                                                                DOSPELÍ NAD 14 rokov – o kategórii rozhodne usporiadateľ!  
1:   NAJMLADŠÍ = Súťaže v prírode +  Najmladší súťaže vo vode 
2:   DETI 7,5 - 11 = Súťaže v prírode +  Deti súťaže vo vode  + deti 11,5 – 14 rokov ešte aj stolný tenis 
3:   DETI A RODIČIA = Súťaže v prírode + súťaže vo vode (iba v prípade nepriaznivého počasia) 
4:   DOSPELÍ -  Bowling  + volejbal v hale (3 členné družstvá) + stolný tenis Muži + stolný tenis ŽENY 
                       +  súťaže v prírode (za zlého počasia vo vnútri strediska – hala) + súťaže vo vode 
                       +  TENIS na dvorci s umelou trávou – podľa počtu účastníkov bez rozdielu pohlavia. Pri počte nad 5 účastníkov 

bude 4-hra, dvojice budeme losovať! 
        18:00 – 19:00 večera 
         19:00 – 21:00 – pokračovanie súťaží dospelých 
         21:00 -   opekačka – ak bude vhodné počasie 

Nedeľa: 
               7:30 –  8:30  - RAŇAJKY 

                 8:45  –  10:45 – Rodinný pretek 

-  V prípade potreby dokončenie tenisu 
11:45  -  12:15 – VYHODNOTENIE + ODMENY 
12:15  -  13:15 – OBED 

cesta späť – autobusom o 15:00 od hotela ku R 608 s odchodom o 16:05 z Púchova a príchodom o 18:05 do Bratislavy. 
- alebo individuálne 

 Cena =    44,-€   = dospelí nečlenovia 

                38,-€   = deti nečlenov OD 3 do 10 rokov 

                           – DETI DO 3 rokov ZDARMA /bez nároku na lôžko a stravu/!!!!!!!                               

                         0,-€   = členovia OZZŽ a ich deti do 15 rokov a zamestnanci ZSSK CARGO (akcia  

                                      v rámci čerpania prostriedkov SF ZSSK CARGO – po schválení)                               

V cene je zahrnuté: Doprava z Púchova na Hotel Čertov a späť, perfektné ubytovanie, strava, športoviská,  odmeny + zdravotník. 

Členovia OZZŽ hradia zálohu vo výške 10,-€/ osoba. Ostatní plnú sumu. Po ukončení akcie a vyúčtovaní všetky zálohy VRÁTIME  
( členom OZZŽ zálohu a zamestnancom ZSSK CARGO uhradenú plnú sumu). Zálohu a úhrady poukážte na účet OZZŽ: 

2625116694/1100, do poznámky uveďte meno a počet osôb. 
Záväzné prihlášky najneskôr do 30.4.2014 (pozor obmedzený počet osôb 58!) 

Prihlášky: (uviesť mená účastníkov, vek detí, spôsob dopravy - vlastná či spoločná) 
                Obratom u  p. Michalčíkovej  tel: 02 2029 7639 
                                   Ing.  Tomašoviča tel: 02 2029 7052, 0918 574309 
                                   Ing. Friedricha mobil: 0948 171 311 
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