
 

                                Detský letný lezecký tábor 2011 
                            Čierna hora 
 
                                                                 

                                                                    Tábor s turistickým a skalolezeckým 
                                                                          zameraním pre deti a mládež 
                                                                                   ( horolezčatá ) 
 

 
Po minuloročnom úspechu tábora v Jelenci sa vraciame s ešte atraktívnejšou ponukou tábora a to 
v Čiernej hore, presnejšie v meste Ulcinj. 
 
A na čo všetko sa môžete tešiť ?   
..., prehliadka prístavu Dubrovník, celotáborová hra, lezenie na skalách pri aj nad morom 

       a umelej stene, túry po okolí a pamiatkach, návšteva Skadarského jazera, 
ubytovanie v nových apartmánoch s klimatizáciou, no a samozrejme kúpanie 
a slnenie na Veľkej piesočnatej Ulcinjskej pláži, ... 

 
       Na tábor odchádzame 2.júla 2011. Vrátime sa 11. júla. 
       Cena tábora je 190 eur pre členov a 230 eur pre nečlenov.  
        
      Prihlášku spolu so zálohou 50 eur treba odovzdať do 15 marca 2011  
 
      
     Všetko pod kontrolou vedúcich tábora :  
                                                     
                                                                      Andrea Čepcová  
                                                                      Maroš Škvarka 
                                                                      Peter Walter           
                                                                      Dušan Lackovič 
 Etka Vranková 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                 Pre účasníkov tábora sa koná  
                                                                                                                 potáborový spomienkový tábor 

na Zochovej chate 24-28              
 augusta 2011 za 10 eur 
 
                                                                                      MKŠK Modra                

Bližšie info: andrea.cepcova@szm.sk     alebo 0911 963 007  alebo osobne:o) 
 



                             
                           Informácie pre rodičov 
         
        Kedy:     odchod 2.7.2011 v obedňajších hodinách 
                        príchod 11.7.2011 v poobedňajších hodinách 
 

Kde :    ubytovanie v meste Ulcinj v penzióne Dolce Vita – penzión je umiestnený na okraji mesta    
            a 700 metrov od mora       
                                  
Ako :    cestujeme klimatizovaným autobusom zo zastávkami a prehliadkou Dubrovníka 
             strava – plna penzia 
Koľko :  cena pre členov 190 eur 
             cena pre nečlenov je 230 eur 
                   platba je možná v 4 splátkach: 
                             do 15. marca - 50 eur a prihláška  (nečlenovia 90 eur) 
                             do 30.apríla –  50 eur 
                             do 31. mája  –  50 eur 
                             do 30. júna  –  40 eur    
                                                ––––––––––––- 
 190 eur    (230eur) 
   
bližšie informácie na    andrea.cepcova@szm.sk     alebo na mojom telefónnom čísle: 
                                0911 963 007 
           alebo osobne :o) 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
      Prihláška 
 
 Meno dieťaťa :  
                      
           Dátum narodenia :  
           
           Adresa :  
 
 
 
           Kontakt na rodiča :  
 
           Alergie alebo iné ochorenia:  
 
 
 
          Zaplatená suma   : 
 
          Podpis zákonného zástupcu :  
 


