
 

                                                                           

 

 

   

Vážení členovia OZZŽ, 

pripravili sme len pre Vás, 

členov Odborového zväzu 

zamestnancov železníc 

príležitosť, navštíviť najväčší 

Gastrofestival v Slovenskej 

republike / a o.i. aj široko ďaleko 

i v okolitých krajinách/, ktorý sa 

koná v areáli Oáza Camp Komoča od 7. – 9. 8. 2014 /blízko Kolárova, čo je v ľahkej dostupnosti 

z Nových Zámkov/ . Nebudeme sa však rozpisovať o atraktivite podujatia, lebo tá je 

samozrejmá. Všetko čo sa tam organizuje a čo tam skutočne bude,  nájdete na stránke:  

www.gastrofest.sk 

Akcia ponúka veľa vecí k videniu, jedeniu a zábave.  Akcia trvá 24 hodín denne, večer sú hudobné koncerty. 

 

http://www.oazacamp.sk/
http://www.gastrofest.sk/


 

                                                                           

 

 

 
V roku 2013  sa do súťaže zapojilo i družstvo OZZŽ  pod názvom „BIELE TULENE“: 

            

Na tento kultúrny zážitok sa môžete prihlásiť najneskôr do 18.7.2014  na emailoch 

prípadne tel. č.:  

- kalamar.robert@zsr.sk ,   Róbert Kalamár,  tel. č. :  02/2029 2399. 

- ZSSKUE@slovakrail.sk,     Danka Michalčíková , tel. č.  : 02/ 2029 7639 

- Tomasovic.Peter@zscargo.sk, Peter Tomašovič, tel. č. : 02/ 2029 7052, 0918 574309 

http://www.oazacamp.sk/
mailto:kalamar.robert@zsr
mailto:ZSSKUE@slovakrail.sk
mailto:Tomasovic.Peter@zscargo.sk


 

                                                                           

 

 

 
Na základe uvedeného Vám ponúkame možnosť zúčastniť sa na skvelom podujatí, na ktorom 

Vám, Váš Odborový zväz zamestnancov železníc uhradí nasledovné: 

- Vstupné na najsilnejší deň /keď sa bude variť  = Sobota/ v sume 10 € (Každý člen si zabezpečí vstupenku 

na vlastné náklady buď v predpredaji na miestach uvedených na www.gastorfest.sk, alebo priamo na mieste. Následne mu bude po predložení vstupenky, útržku, 

resp. relevantného dokladu preplatená výška vstupného na jeden deň, Preplatenie vstupeniek sa uskutoční až po akcii. ) 

- Občerstvenie v priestoroch súťažného družstva “ Biele Tulene“ / špecialitka + 2dl vínka 

alebo 0,3 dl minerálka/osoba. Občerstvenie bude poskytnuté len vopred prihláseným 

členom OZZŽ!!! 

Srdečne Vás pozývame na krásne podujatie plné gastrozážitkov.         

               Výbor OZZŽ 

Doplňujúce informácie: 

- V areáli je možné sa ubytovať v stanovom mestečku, ktoré bude počas podujatia vytvorené, alebo  si môžete zabezpečiť ubytovanie 

v Nových Zámkoch. Ubytovanie si hradí každý člen sám. Bližšie informácie o ubytovaní vieme dodatočne na požiadanie poskytnúť.    

- Doprava z Nových Zámkoch je zabezpečená formou kyvadlovej dopravy, ktorá je zadarmo a jej grafikon bude včas uverejnený na stránke 

www.gastrofest.sk 

http://www.oazacamp.sk/
http://www.gastorfest.sk/
http://www.gastrofest.sk/

