
 
 

 
/* Termíny odjazdu sú predbežné, alternatívne sa môžu posúvať o 1-2 dni  

Letný tábor v Chorvátsku 
 

Detská organizácia Záhorácky Fénix sa rozhodla v letnej sezóne 2022 rozšíriť svoje 

ponuky výchovno-vzdelávacích ozdravovacích pobytov (štandardne organizovaných na 

Slovensku) o pobyty pri Jadranskom mori. Plánujeme realizovať 2 turnusy v auguste 

2022. Váš záujem prosíme potvrdiť na pripojenom formulári, ktorý prosíme odovzdať 

najneskôr do 15.4.2022 na sekretariáte 1.ZŠ na ul. V.P.Tótha v Senici.   

 

 
 
   

Miesto pobytu :  Chorvátsko - Savudrija, Istria 

Ubytovanie :   v uzavretom areáli, v chatkách priamo pri mori 

Stravovanie :   plná penzia 

Termíny  /*:    7 -  13.8.2022 (6 nocí) 

    13 – 19.8.2022 (6 nocí) 

 

 

Počet účastníkov :  max.55 detí / turnus 

Cena za 1 účastníka : 380,- € / turnus 

Záväzná prihláška :  najneskôr do 15.4.2022 

Vek účastníkov :  8 – 15 rokov 

Podmienka účasti ( ! ) : LEN PRE PLAVCOV 

 
 
Pedagogický dozor bude zabezpečený pedagógmi 1.ZŠ na ul. V.P.Tótha v Senici 



 
 

 
/* Termíny odjazdu sú predbežné, alternatívne sa môžu posúvať o 1-2 dni  

 
Návratka 

 
 
Podpísaný /-á ...................................................................................... (meno a priezvisko) rodič 

dieťaťa ............................................................................................. (meno a priezvisko), bytom 

....................................................................................................................................................,  

dátum narodenia dieťaťa .........................................., týmto prihlasujem svoje dieťa na 

výchovno-vzdelávací ozdravný pobyt v Chorvátsku v termíne (prosíme označiť) : 

 
1. turnus (7-13.8.2022) /*  

2. turnus (13-19.8.2022)  /*   

 
Cena za 1 účastníka v jednom turnuse je 380,- € z čoho záloha 50,- € je splatná najneskôr 

15.4.2022 na účet č. SK71 0900 0000 0002 5291 3906. Ako variabilný symbol prosíme uviesť 

dátum narodenia dieťaťa a do poznámok meno a priezvisko dieťaťa.  
 

Pozn.: V prípade, že dieťa nakoniec zo závažných dôvodov sa nemôže zúčastniť pobytu, je možné miesto posunúť 
niekomu inému po dohode so zástupcami školy 

 
Zároveň prehlasujem, že moje dieťa vie samostatne plávať ! 
 
Kontaktné údaje zákonného zástupcu : 
 
e-mail : .......................................................................................................... 
 
mobil :  .......................................................................................................... 
 
 
 
V ...................................., dňa ............................. 
 
 
 
 
 
 
       _________________________________ 
                    meno, priezvisko a podpis rodiča 

 


