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XXXIX. ŠPORTOVÉ HRY & REKONDIČNÝ POBYT & BOCCIA CAMP 

 
 

 

 
Milí priatelia, pozývame Vás na XXXIX. Športové hry pre ľudí s telesným postihnutím a rekondičný 
pobyt spojený s boccia sústredením, ktoré sa budú konať vo Wellness Hoteli Chemes 
www.hotelchemes.sk na Zemplínskej Šírave v dňoch 26.–28.7.2019 a 28.7.-2.8.2019. Súťažiť sa bude 
v boccii, streľbe zo vzduchovky a šípkach. 

 

Účastnícky poplatok za „športové hry“ 26. –28.7.2019 (piatok večera – nedeľa obed – 2 celé dni) pre 
jednu osobu je 60,- € (pre dieťa do 12 rokov je cena 45,- €) a za „rekondičný pobyt & boccia camp“ od 
28.7.–2.8.2019 (nedeľa večera – piatok obed – 5 celých dní) pre jednu osobu je 150,- € (pre dieťa do 
12 rokov je cena 95,- €). V cene je ubytovanie v dvoj a trojposteľových izbách, celodenná strava 
a služby wellness (plavecký a detský bazén, veľká vírivka, kneippov kúpeľ a soľná inhalácia)  čase 
10:00 – 16:00  hod. Doprava je individuálna. 

 

V prípade záujmu o účasť na oboch akciách, alebo aj jednotlivo, zašlite vyplnenú návratku a úhradu 
príslušnej ceny účastníckeho poplatku na účet, resp. na adresu: ZOM Prešov, Karpatská 18, 080 01 
Prešov, BANK: (SLSP): SK18 0900 0000 0000 9628 8378. 
 

Prihlásiť sa je potrebné čo najskôr, najneskôr však do 10.07.2019. Prihláška sa akceptuje až po 
zaplatení ceny pobytu. V prípade veľkého záujmu si organizátor vyhradzuje právo výberu účastníkov. 
Informácie na zompresov@zompresov.sk, tel. 051 / 770 14 99. Tešíme sa na Vás! 
 
 

 

PRIHLÁŠKA – NÁVRATKA – SH:REK 2019 
 
 

 

Meno a Priezvisko: ............................................................................................................................. 
 
Adresa:   ............................................................................................................................. 
 
Rok narodenia:       .......... Telefón:     .............................. E-mail:    .............................................. 
 
Popis postihnutia: ............................................................................................................................. 
 
Sprievodca:  ............................................................................................................................. 
 
Dátum a podpis: ............................................................................................................................. 
 
Prihlasujem sa (zaškrtnúť):     Športové hry (60,-€)              Rekondícia (150,-)              Spolu (210,-€)    


