
XII. LETNÝ CAMP KARATE 2020
Klubové SÚSTREDENIE ŠŠK Bratislava

tréner Peter Macko 3.DAN

trénerka Kristína Macková 5.DAN

Sport Resort Slovenka sa nachádza v prekrásnom prostredí Nízkych Tatier, len 22 km od Banskej Bystrice  (smer Brezno).  
Bližšie informácie o ubytovaní a prostredí nájdete na: http://www.sportresortslovenka.sk/

 TURNUS:  09.08. - 15.08.2020
začiatok sústredenia je v Nedeľu 09.08.2020 o 12:00
koniec sústredenia je v Sobotu 15.08.2020 o 10:00

cena: 258,- €
potvrdenie účasti:  vyplnenú prihlášku spolu s potvrdením o úhrade zálohy vo výške 100€/os pošlite prosím 

e-mailom, alebo osobne odovzdajte na tréningu do 31.03.2020 - bez potvrdenia Vašej účasti prostredníctvom 
vyplnenej prihlášky nebude možné zúčastniť sa sústredenia, pričom platí pravidlo “kto skôr pošle, ten bude trénovať!”

prihlášky prosíme priniesť osobne, alebo posielajte na:  k_mackova@yahoo.com

platobné podmienky
možnosť platby v hotovosti - osobne
vkladom/ prevodom na účet IBAN: SK91 0200 0000 0038 4340 8454, 
do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť celé meno účastníka

X. LETNÝ CAMP KARATE 2018
Klubové SÚSTREDENIE ŠŠK Bratislava

tréner Peter Macko 2.DAN

trénerka Kristína Macková 4.DAN

tréner Juraj Gažo 2.DAN

Sport Resort Slovenka sa nachádza v prekrásnom prostredí Nízkych Tatier, len 22 km od Banskej Bystrice  (smer Brezno).  
Bližšie informácie o ubytovaní a prostredí nájdete na: http://www.sportresortslovenka.sk/

 TURNUS:  12.08. - 18.08.2018
začiatok sústredenia je v Nedeľu 12.08.2018 o 12:00
koniec sústredenia je v Sobotu 18.08.2018 o 10:00

cena: 228,- €
potvrdenie účasti:  vyplnenú prihlášku spolu s potvrdením o úhrade zálohy vo výške 100€/os pošlite prosím 

e-mailom, alebo osobne odovzdajte na tréningu do 31.03.2018 - bez potvrdenia Vašej účasti prostredníctvom 
vyplnenej prihlášky nebude možné zúčastniť sa sústredenia, pričom platí pravidlo “kto skôr pošle, ten bude trénovať!”

prihlášky prosíme priniesť osobne, alebo posielajte na:  k_mackova@yahoo.com

platobné podmienky
možnosť platby v hotovosti - osobne
vkladom/ prevodom na účet IBAN: SK91 0200 0000 0038 4340 8454, 
do poznámky pre prijímateľa je potrebné uviesť celé meno účastníka

extra ponuka: 
možnosť ubytovania pre rodičov (1noc od 17.08. do 18.08.)ubytovanie v chatke / vlastnom stane / telocvičnivečerný “KARATISTICKÝ GULÁŠ” a spoločná opekačka

extra ponuka: 
možnosť ubytovania pre rodičov (1noc od 14.08. do 15.08.)ubytovanie v chatke / vlastnom stane / telocvičnivečerný “KARATISTICKÝ GULÁŠ” a spoločná opekačka


