REP 01 - 01.07. - 07.07. 2017 (7 dní)

KUNG - FU PANDIČKY a tajomstvo dračieho bojovníka
Detský zážitkový tábor inšpirovaný rovnomenným filmom Kung Fu Panda.
Dračí bojovník dostane náročnú úlohu, z ktorej má strach. Jeho duchovný učiteľ Sifu ho chce zdokonaliť v umení
Kung-Fu natoľko, aby sa mohol stať sám učiteľom. Ako sa dokáže dračí bojovník vysporiadať s touto ťažkou úlohou?
To však nie je jediná vec, ktorá čaká na čaká Poa. Poov stratený biologický otec ho prinúti vrátiť sa do pandieho raja.
Medzitým nepriateľ dračieho bojovníka Kai využíva svoje nadprirodzené schopnosti a s veľkou radosťou poráža
všetkých majstrov kung-fu. Po musí dokázať nemožné. Napriek svojej povahe a veľkému strachu musí svojich
priateľov – všetky pandičky zasvätiť do tajomstva umenia dračieho bojovníka tak aby dokázali premôcť Kaia. Poova
nezlomná viera a silné puto k priateľom a ostatným pandám však nedovolí vzdať sa, a preto sa pokúša popasovať aj
s touto úlohou.
Kung Fu Pandičky je možno na prvý pohľad detský program určený pre detského táborníka. No vyskytuje sa v ňom
množstvo dobrých myšlienok, praktických rád a hier inšpirovaných východnou filozofiou. Popri starých pravdách
čínskeho učenia nájdu deti v programe aj množstvo pozitívnych príkladov, hier a skúšok vhodných pre svoj budúci
život.
V doplnkovom a večernom programe čaká na deti kúpanie v termálnych prameňoch v Sklených Tepliciach,
športové hry na multifunkčnom ihrisku, Veľká vodná vojna, penová párty, Kung fu veselica zvieratiek (úvodná
diskotéka s programom), Oheň života (táborový oheň s opekaním špekáčikov), Lovec (večerná zážitková hra),
Odvážna panda (nočná hra), Deti kontra vedúci (zážitková hra), Karneval (maškarná veselica). Tento tábor je
vhodný pre deti od 6 do 14 rokov, ktoré hľadajú dobrodružstvo, nových kamarátov a chcú mať veľa dlhotrvajúcich
zážitkov
Kód

Termín tábora

Názov
tábora

Dní

Cena pre
klientov OK
od 1.4.2017

Cena pre
nových klientov
od 1.4. 2017

REP 01

01.07.- 07.07.
2017

KUNG FU
PANDIČKY

7

*** 130,00 €

**** 140,00 €

Poznámky k cenám tábora:
** * Cena pre klientov OK je platná pre stálych klientov spoločnosti CK Agentúra O.K. Voľný čas s.r.o. z uplynulých
troch rokov. Je platná od 1.apríla 2017.
*** *táto cena tábora je platná pre ostatných nových klientov od 1. apríla 2017.
CENA TÁBORA ZAHRŇUJE


4/5 lôžkové izby s balkónom, vybavené vlastným sociálnym a hygienickým
zariadením (sprcha + WC na izbe)



Stravovanie v rozsahu plnej penzie (jednotné 5 x denne domáca čerstvá strava + nápoj k jedlu, celodenný pitný
režim – čaj alebo malinovka, možnosť dietetických úprav jedla po dohode s organizátorom pobytu a rodičmi)



Zdravotný dozor (non stop zdravotná sestra, v prípade akútneho stavu ochorenia doprava osobným autom k
lekárovi a späť + poskytnutie základného balíka ošetrenia, liekov a poskytnutia prvej pomoci dieťaťu)



Originálny pobytový program (táborová hra + doplnkový denný a večerný program podľa zamerania tábora +
spotrebný, pracovný materiál + športové potreby k hrám a súťažiam)



Školený tím animátorov s pedagogickou praxou (zabezpečuje programovú a výchovnú časť tábora vrátane
celodenného dozoru a starostlivosti o zverené deti)



Kúpanie v termálnych liečivých bazénoch miestnych kúpeľov Sklené Teplice (1x)



Sladkosti na denné hodnotenie hier a súťaží



Spomienkový darček pre každého účastníka tábora + drobné darčeky za výhru v celo táborovej hre



Povinné poistenie detí proti úrazu, následkom úrazu + poistenie detí proti neúmyselným škodám v rekreačnom
zariadení vrátane poškodenia osobných vecí.



20% DPH a ubytovací poplatok



OBJEDNÁVKA TÁBORA:
Tábor si môžete objednať cez objednávkový formulár
E-mailom na: mosko@agenturaok.sk, agenturaok@agenturaok.sk
Telefonicky alebo SMS na mobilnom čísle 0905 30 30 70
Informácie o tábore 0905 30 30 70 o platbách za tábor na 0905 30 30 80
Denný kontakt na deti pre rodičov počas pobytu v tábore 045-677 1007 alebo 045-672 4045

REP 02 – 07. 07. - 15.07 (9 dní)

HRDINOVIA HVIEZDNYCH SVETOV – Nová nádej
Detský sci-fi tábor inšpirovaný seriálom Star wars.
Na modrej planéte vyvinula skupina vedcov novú technológiu cestovania časom. No mladí kadeti, ktorí sa
pripravovali na cestu SKY LIGHTOM dokázali získať len časť tajomstva od Strážcov Univerza aby zvládli cestovanie
časom. Okrem toho veľa z nich prišlo minulé leto o roky života pri obrane Modrej planéty. Časť planéty sa ocitla
v rukách Pátračov – silných votrelcov, ktorí obsadili aj časť tábora kadetov. Kadeti sa začali sťahovať do tajných
prírodných chrámov, ktoré kedysi používal rád Jedajov na rozvoj svoje vnútornej sily. Podobne ako ONI tak aj kadeti
začali opäť na sebe pracovať aby ovládli tajomstvo strážcov Univerza a porazili Pátračov. A zrazu, keď sa zdalo, že
veľa vecí je už stratených, svitla kadetom nová nádej. V tajnom chráme svetla objavili kryogénovú komoru Jedajov.
Dokážu kadeti využiť takúto šancu?
V doplnkovom a večernom programe čaká na deti kúpanie v termálnych prameňoch v Sklených Tepliciach, športové
hry na multifunkčnom ihrisku, penová party, Veľká vodná vojna, Večer hviezd (úvodná diskotéka), Planéta ohňa a
života (táborový oheň s opekaním špekáčikov), Lov strážcov času (večerná zážitková hra), Záchrana kadetov (nočná
hra), Prežitie ( zážitková hra), Karneval (maškarná veselica) a Vesmírna škola kadetov ( zábavné skúšky). Tento
tábor je vhodný pre deti od 6 do 16 rokov, ktoré hľadajú dobrodružstvo, nových kamarátov a chcú mať veľa
dlhotrvajúcich zážitkov.
Kód

Termín tábora

Názov
tábora

REP 02

07.07.- 15.07.
2017

Hrdinovia
hviezdnych
svetov

Dní
9

Akciová cena
do 29. 2.2016

Akciová cena
do 31. 3.2017

Cena pre
klientov OK
od 1.4.2017

Cena pre nových
klientov
od 1.4. 2017

*** 170,00 €

**** 180,00 €

Poznámky k cenám tábora:
** * Cena pre klientov OK je platná pre stálych klientov spoločnosti CK Agentúra O.K. Voľný čas s.r.o. z uplynulých
troch rokov. Je platná od 1.apríla 2017.
*** *táto cena tábora je platná pre ostatných nových klientov od 1. apríla 2017.
CENA TÁBORA ZAHRŇUJE


4/5 lôžkové izby s balkónom, vybavené vlastným sociálnym a hygienickým
zariadením (sprcha + WC na izbe)



Stravovanie v rozsahu plnej penzie (jednotné 5 x denne domáca čerstvá strava + nápoj k jedlu, celodenný pitný
režim – čaj alebo malinovka, možnosť dietetických úprav jedla po dohode s organizátorom pobytu a rodičmi)



Zdravotný dozor (non stop zdravotná sestra, v prípade akútneho stavu ochorenia doprava osobným autom k
lekárovi a späť + poskytnutie základného balíka ošetrenia, liekov a poskytnutia prvej pomoci dieťaťu)



Originálny pobytový program (táborová hra + doplnkový denný a večerný program podľa zamerania tábora +
spotrebný, pracovný materiál + športové potreby k hrám a súťažiam)



Školený tím animátorov s pedagogickou praxou (zabezpečuje programovú a výchovnú časť tábora vrátane
celodenného dozoru a starostlivosti o zverené deti)



Kúpanie v termálnych liečivých bazénoch miestnych kúpeľov Sklené Teplice (1x)



Sladkosti na denné hodnotenie hier a súťaží



Spomienkový darček pre každého účastníka tábora + drobné darčeky za výhru v celo táborovej hre



Povinné poistenie detí proti úrazu, následkom úrazu + poistenie detí proti neúmyselným škodám v rekreačnom
zariadení vrátane poškodenia osobných vecí.



20% DPH a ubytovací poplatok



OBJEDNÁVKA TÁBORA:
Tábor si môžete objednať cez objednávkový formulár
E-mailom na: mosko@agenturaok.sk, agenturaok@agenturaok.sk
Telefonicky alebo SMS na mobilnom čísle 0905 30 30 70
Informácie o tábore 0905 30 30 70 o platbách za tábor na 0905 30 30 80
Denný kontakt na deti pre rodičov počas pobytu v tábore 045-677 1007 alebo 045-672 4045

REP 03 – 15.07. - 20.07. 2017 (6 dní)
REP 04 – 20.07. - 25.07. 2017 (6 dní)
REP 05 – 25.07. - 01.08. 2017 (8 dní)
REP 06 – 01.08. - 08.08. 2017 (8 dní)

AVATAR - NASINATI
IV. K a l i b u t a n – vek bystrosti, rozvahy a sily vôle.
(Feelingový fantasy tábor)
Top levelový tábor AVATAR vstúpil do štvrtého kozmického KALIBUTANU. Avatari – Nasinatiovia musia splynúť s
energiou Univerza a začať budovať pevnú vôľu, rozvíjať svoju bystrosť a stať sa pokojnými bojovníkmi kmeňa.
Treba prekonať veľa zlých vecí, ktoré na planétu Kynaiya zavliekla civilizácia dobyvateľov ako je závisť, sebeckosť,
lenivosť , vystatovačnosť, rozpínavosť a agresia. Aj keď sa Avatarom podarilo v roku 2016 zastaviť ľudského
kyborga RAVARA, ich duše ovládol zmätok a chaos. Predátor zmenil časť DNA Avatarov a vymazal vlastnosti a
skúsenosti mladých Avatarov. Avatari - Batani zároveň chránia pred kyborgom kmeňového šamana. Iba Dako
Lalake doviedie Avatarov k úrovni zrelého bojovníka.
Vydržať rôzne skúšky, obmedzenia ako hlad, smäd, ticho, a chlad je náročné a nie každému sa to podarí na prvý
raz. Ale o tom je výdrž aby to skúšal až kým sa nedostane do cieľa. Vydržať znamená poraziť nielen svoje slabé
miesta ale aj lenivého Avatara, ktorý sa po prvom neúspechu väčšinou vzdáva...
Bystrý Avatar nájde riešenie každej situácie, nájde stopu, cestu späť aj podľa hviezd, vie založiť oheň bez zápaliek
a udržať ho po celú noc, uvariť si niečo po zub na ohni alebo nájsť a vyriešiť tajomstvá ukryté v okolitej prírode. Je
vnímavý , bystrý, má dobrú pamäť, do ktorej si ukladá veľa skúseností a zážitkov.
Pokojný bojovník Nasinati dokáže bitku vyhrať s prehľadom. Jeho rozvaha, pokojná a čistá myseľ privedú avatara
k víťazstvu. Pri tom nesmie zabudnúť na to, že víťazstvo je dôležité ale nie je to cieľ ale cesta, ktorú musí prekonať
aby vyhral nad svojim vnútorným alebo skutočným nepriateľom.

A preto každý Avatar sa snaží zvládnuť silu svojej vôle, bystrosť, pokoj a rozvahu aby sa z neho stal AVATAR
NASINATI, ktorý porazí zlodeja šťastia a duše Avatarov.
Okrem hlavného programu je pre deti pripravený aj doplnkový program, ktorý zahŕňa kúpanie v termálnych
prameňoch v Sklených Tepliciach , oddychové aktivity, športové aktivity na multifunkčnom ihrisku, záujmové
- kreatívne projekty a činnosti, feelingové hry, nočnú hru, opekanie špekáčikov pri táboráku, penovú party, zábavné a
večerné programy, hapeningy, námoty – haluze - halušky, výlety do blízkeho okolia, rozhovory pri sviečkach,
diskotéku a rozlúčkový program. Tábor je určený pre deti od 6 do 16 rokov, ktoré chcú mať výnimočné feelingové
zážitky, spoznať skutočných priateľov, zlepšiť si svoje JA, vybudovať si svoj fantasy svet a pritom sa dobre zabaviť.

Kód

Termín
tábora

15.07.- 20.07.
2017
20.07.- 25.07.
REP 04
2017
25.07.- 01.08.
REP 05
2017
01.08.- 08.08.
REP 06
2017
Poznámky k cenám tábora:
REP 03

Názov
tábora

Dní

Cena pre klientov
OK od 1.4.2017

Cena pre
nových
klientov od
1.4. 2017

Avatar

6

*** 120,00 €

**** 130,00 €

Avatar

6

*** 120,00 €

**** 130,00 €

Avatar

8

*** 160,00 €

**** 170,00 €

Avatar

8

*** 160,00 €

**** 170,00 €

** * Cena pre klientov OK je platná pre stálych klientov spoločnosti CK Agentúra O.K. Voľný čas s.r.o. z uplynulých
troch rokov. Je platná od 1.apríla 2017.
*** *Táto cena tábora je platná pre ostatných nových klientov od 1. apríla 2017.
CENA TÁBORA ZAHRŇUJE


4/5 lôžkové izby s balkónom, vybavené vlastným sociálnym a hygienickým
zariadením (sprcha + WC na izbe)



Stravovanie v rozsahu plnej penzie (jednotné 5 x denne domáca čerstvá strava + nápoj k jedlu, celodenný pitný
režim – čaj alebo malinovka, možnosť dietetických úprav jedla po dohode s organizátorom pobytu a rodičmi)



Zdravotný dozor (non stop zdravotná sestra, v prípade akútneho stavu ochorenia doprava osobným autom k
lekárovi a späť + poskytnutie základného balíka ošetrenia, liekov a poskytnutia prvej pomoci dieťaťu)



Originálny pobytový program (táborová hra + doplnkový denný a večerný program podľa zamerania tábora +
spotrebný, pracovný materiál + športové potreby k hrám a súťažiam)



Školený tím animátorov s pedagogickou praxou (zabezpečuje programovú a výchovnú časť tábora vrátane
celodenného dozoru a starostlivosti o zverené deti)



Kúpanie v termálnych liečivých bazénoch miestnych kúpeľov Sklené Teplice (1x)



Sladkosti na denné hodnotenie hier a súťaží



Spomienkový darček pre každého účastníka tábora + drobné darčeky za výhru v celo táborovej hre



Povinné poistenie detí proti úrazu, následkom úrazu.
Poistenie detí proti neúmyselným škodám v rekreačnom zariadení vrátane poškodenia osobných vecí



20% DPH a ubytovací poplatok



OBJEDNÁVKA TÁBORA:
Tábor si môžete objednať cez objednávkový formulár
E-mailom na: mosko@agenturaok.sk, agenturaok@agenturaok.sk
Telefonicky alebo SMS na mobilnom čísle 0905 30 30 70

Informácie o tábore 0905 30 30 70 o platbách za tábor na 0905 30 30 80
Denný kontakt na deti pre rodičov počas pobytu v tábore 045-677 1007 alebo 045-672 4045
REP 07 – 08.08. - 16.08.2017

ASTERIX A OBELIX - a cesta cez pol sveta.
Fantasy detský tábor
Asterix je veľmi malý ale nebojácny a prefíkaný bojovník, vždy pripravený na hocijaké nové dobrodružstvo. Obelix
je tiež galský bojovník a hrdina. Ako malé bábätko spadol do kotlíku s kúzelným nápojom a tak navždy získal
nadľudskú silu. Obidvaja žijú v malej galskej osade. Osada je známa tým, že je to jediná časť Galie, ktorá ešte nebola
podmanená Caesarom vládcom rímskej ríše. Obyvatelia osady získavajú nadľudskú silu pitím čarovného nápoja
uvareného druidom Panoramixom. Caesar však pripraví novú lesť aby obsadil slobodnú osadu Galov. Keď do osady
zavíta krásna čarodejnica Panoramína všetko sa začne meniť. Zamilovaného Panoramixa zláka do lesa kde druida
omámi bláznivým bylinkovým čajom. Očarený a pobláznený Driud roztrhá svoju kúzelnú knihu, jej zostatky rozpráši
po lese a les zaistí kúzlom. Potom tvrdo zaspí a keď sa opäť prebudí, zistí, že si vôbec nič nepamätá. Ani kúzla, ani
návod na výrobu odvaru, ani ako odčarovať les. O čo je najhoršie všetci Galovia počas jeho spánku zleniveli
a poriadne stlstli. Ako náhle sa táto správa dostala k veliteľovi rímskeho tábora Malobonum, rozhodol sa konať.
Vyslal do Ríma žiadosť o posily (istota je istota), aby mohol definitívne dobyť poslednú galskú osadu. Panoramix sa
však nevzdáva. Požiada Asterixa a Obelixa s družinou Galov aby opäť našiel stratené kúzla a recepty, ktoré zachránia
poslednú slobodnú osadu Galov.
V doplnkovom a večernom programe čaká na deti kúpanie v termálnych prameňoch v Sklených Tepliciach, športové
hry na multifunkčnom ihrisku,
penová party, Veľká vodná vojna, Veselá tancovačka (úvodná diskotéka s
dobrodružným programom), Oheň života (táborový oheň s opekaním špekáčikov), Lovecká sezóna (večerná zážitková
hra), Rímsky jazdec (nočná hra), Karneval (maškarná veselica) a PANORAMIX LEXIKON - Čarovná škola kúziel,
schopností a zručností starého druida. Tento tábor je vhodný pre deti od 6 do 14 rokov, ktoré hľadajú dobrodružstvo,
nových kamarátov a chcú mať veľa dlhotrvajúcich zážitkov.
Kód

Termín tábora

Názov
tábora

Dní

Cena pre
klientov OK
od 1.4.2017

Cena pre
nových klientov
od 1.4. 2017

08.08.- 16.08.
Asterix a
9
*** 170,00 €
**** 180,00 €
Obelix
2017
Poznámky k cenám tábora:
** * Cena pre klientov OK je platná pre stálych klientov spoločnosti CK Agentúra O.K. Voľný čas s.r.o. z uplynulých
troch rokov. Je platná od 1.apríla 2017.
*** *táto cena tábora je platná pre ostatných nových klientov od 1. apríla 2017.
REP 07

CENA TÁBORA ZAHRŇUJE


4/5 lôžkové izby s balkónom, vybavené vlastným sociálnym a hygienickým
zariadením (sprcha + WC na izbe)



Stravovanie v rozsahu plnej penzie (jednotné 5 x denne domáca čerstvá strava + nápoj k jedlu, celodenný pitný
režim – čaj alebo malinovka, možnosť dietetických úprav jedla po dohode s organizátorom pobytu a rodičmi)



Zdravotný dozor (non stop zdravotná sestra, v prípade akútneho stavu ochorenia doprava osobným autom k
lekárovi a späť + poskytnutie základného balíka ošetrenia, liekov a poskytnutia prvej pomoci dieťaťu)



Originálny pobytový program (táborová hra + doplnkový denný a večerný program podľa zamerania tábora +
spotrebný, pracovný materiál + športové potreby k hrám a súťažiam)



Školený tím animátorov s pedagogickou praxou (zabezpečuje programovú a výchovnú časť tábora vrátane
celodenného dozoru a starostlivosti o zverené deti)



Kúpanie v termálnych liečivých bazénoch miestnych kúpeľov Sklené Teplice (1x)



Sladkosti na denné hodnotenie hier a súťaží



Spomienkový darček pre každého účastníka tábora + drobné darčeky za výhru v celo táborovej hre



Povinné poistenie detí proti úrazu, následkom úrazu + poistenie detí proti neúmyselným škodám v rekreačnom
zariadení vrátane poškodenia osobných vecí.



20% DPH a ubytovací poplatok



OBJEDNÁVKA TÁBORA:
Tábor si môžete objednať cez objednávkový formulár
E-mailom na: mosko@agenturaok.sk, agenturaok@agenturaok.sk
Telefonicky alebo SMS na mobilnom čísle 0905 30 30 70
Informácie o tábore 0905 30 30 70 o platbách za tábor na 0905 30 30 80
Denný kontakt na deti pre rodičov počas pobytu v tábore 045-677 1007 alebo 045-672 4045

REP 08 – 16.08. - 22.08.2017

TROLKOVIA A CHŇAPKOVIA
Hľadanie šťastného a nešťastného kráľovstva.
Trolkovia sú vždy veselí a šťastní škriatkovia, aj keď niekedy vyzerajú hrozne, skoro ako ich príbuzní z lesa veľkí
TROLLOVIA. Malí Trolkovia najviac zo všetkého milujú hudbu, tanec a spev. Jedinú vážnejšiu starosť na svete im
robia Chňapkovia. Ti si totiž myslia, že môžu byť šťastní len vtedy, keď budú mať v žalúdku malého Trolka. Bohužiaľ či
našťastie však už dlhú dobu žiadneho na jedálničku nemali. Kráľovi Trolkov Lakymu sa totiž podarí so všetkými jeho
poddanými utiecť a založiť vlastné veselé mestečko Trolkovce, ktoré sa Chňapkom, v čele s princom Chňapom,
nedarí a nedarí nájsť. A tak je ich kráľovstvo oproti šťastnému a farebnému mestečku Trolkovce naplnené
nadutosťou, zlosťou a hnevom. Nádej na zmenu Chňapkom vysvitne v okamžiku, keď sa im podarí vyňuchať skryté
mestečko Trolkovce a uniesť skoro všetkých jeho obyvateľov. Z Chňapkovských pazúrov sa podarí uniknúť iba
princeznej Pralinke a nesmelému Halúzkovi.
Obidvaja hrdinovia sa vydávajú hľadať pomoc do sveta detí aby zachránili unesených trolkov zo zajatia Chňapa,
ktorý ich skryl vo svojom kráľovstve. Musia vyraziť do ich nešťastného kráľovstva, preniknúť do väzenských kobiek,
vyslobodiť trolkov a spoločne uniknúť. A tak sa táto dvojka vydáva na výpravu, plnú nečakaných dobrodružstiev a
prekvapení. Našťastie na to nebudú úplne sami. Na ceste stretnú veľa odvážnych a priateľských detí, ktoré im
pomôžu na ich dobrodružnej výprave, ďalej podivuhodnú ale dobrú Metlušku, ktorá je nie len pomocníčkou
v kuchyni, ale aj jedinou Chňapkou , ktorá miluje spev, tanec a princa Chňapa. No a ako skončí záchranná výprava?
To sa dozvie každý, kto sa pridá k našej družine veselých Trolkov a ostatných detí
V doplnkovom a večernom programe čaká na deti kúpanie v termálnych prameňoch v Sklených Tepliciach, športové
hry na multifunkčnom ihrisku, penová party, Veľká vodná vojna, Lesná slávnosť (úvodná diskotéka s programom),
Ohnivá noc (Táborový oheň s opekaním špekáčikov), Lesný karneval (maškarná veselica), Záchrana Trolkov (večerná
hra), Útok Chňapkov (zážitková nočná hra), Nočný kuriér (večerná hra), Ranná rosa (skúšky strážcov lesa . Tento
tábor je vhodný pre deti od 6 do 12 rokov, ktoré hľadajú dobrodružstvo, nových kamarátov a chcú mať veľa
dlhotrvajúcich zážitkov
Kód

Termín
tábora

Názov
tábora

Dní

Cena pre
klientov OK
od 1.4.2017

Cena pre
nových klientov
od 1.4. 2017

REP 08

16.08.- 22.08.
2017

Trolkovia a
chňapkovia

7

*** 130,00 €

**** 140,00 €

Poznámky k cenám tábora:

** * Cena pre klientov OK je platná pre stálych klientov spoločnosti CK Agentúra O.K. Voľný čas s.r.o. z uplynulých
troch rokov. Je platná od 1.apríla 2017.
*** *táto cena tábora je platná pre ostatných nových klientov od 1. apríla 2017.
CENA TÁBORA ZAHRŇUJE


4/5 lôžkové izby s balkónom, vybavené vlastným sociálnym a hygienickým
zariadením (sprcha + WC na izbe)



Stravovanie v rozsahu plnej penzie (jednotné 5 x denne domáca čerstvá strava + nápoj k jedlu, celodenný pitný
režim – čaj alebo malinovka, možnosť dietetických úprav jedla po dohode s organizátorom pobytu a rodičmi)



Zdravotný dozor (non stop zdravotná sestra, v prípade akútneho stavu ochorenia doprava osobným autom k
lekárovi a späť + poskytnutie základného balíka ošetrenia, liekov a poskytnutia prvej pomoci dieťaťu)



Originálny pobytový program (táborová hra + doplnkový denný a večerný program podľa zamerania tábora +
spotrebný, pracovný materiál + športové potreby k hrám a súťažiam)



Školený tím animátorov s pedagogickou praxou (zabezpečuje programovú a výchovnú časť tábora vrátane
celodenného dozoru a starostlivosti o zverené deti)



Kúpanie v termálnych liečivých bazénoch miestnych kúpeľov Sklené Teplice (1x)



Sladkosti na denné hodnotenie hier a súťaží



Spomienkový darček pre každého účastníka tábora + drobné darčeky za výhru v celo táborovej hre



Povinné poistenie detí proti úrazu, následkom úrazu + poistenie detí proti neúmyselným škodám v rekreačnom
zariadení vrátane poškodenia osobných vecí.



20% DPH a ubytovací poplatok



OBJEDNÁVKA TÁBORA:
Tábor si môžete objednať cez objednávkový formulár
E-mailom na: mosko@agenturaok.sk, agenturaok@agenturaok.sk
Telefonicky alebo SMS na mobilnom čísle 0905 30 30 70
Informácie o tábore 0905 30 30 70 o platbách za tábor na 0905 30 30 80
Denný kontakt na deti pre rodičov počas pobytu v tábore 045-677 1007 alebo 045-672 4045

REP 09 - 22. – 30.08.2017

ÚLET 3.0
Prudký, dynamický a výbušný tábor tínedžerov.
Tento krát, nás čaká napätie, akcia a potreba obrovskej vnútornej sily... veci, ktoré sa nám nepodarilo pri cestovaní
časom vyriešiť sa nám chcú pomstiť! Nastala chyba a pri časových slučkách sa dostali temné bytosti do nášho času a
priestoru.... pôjde o boj, ktorý musíme vyhrať, budeme potrebovať veľa odvahy a energie, inak nás naša temná
minulosť dobehne a budúcnosť, ktorú sa nám nepodarilo zmeniť sa stane skutočnosťou... Ak máš výdrž, odvahu a
ničoho sa nebojíš a chceš zažiť niečo čo je určite extrémnym zážitkom tak si práve ty, bojovník, ktorého potrebujeme
na našej uletenej ceste časom! Okrem toho na teba čaká mnoho uletených nápadov a západov, plno ľudí, ktorý sa
snažia prežiť leto na 200 % a veľa originálnych zážitkov, ktoré môžeš prežiť len na Chate u Daniela a ostanú tvojimi
spomienkami na celý život. Tábor je vhodných pre tých čo sa neboja a majú viac ako 10 rokovJ
Kód

Termín
tábora

Názov
tábora

REP 08

22.08.- 30.08.
2017

Úlet 3,0

Dní

Cena pre
klientov OK
od 1.4.2017

Cena pre
nových klientov
od 1.4. 2017

9

*** 170,00 €

**** 195,00 €

** * Cena pre klientov OK je platná pre stálych klientov spoločnosti CK Agentúra O.K. Voľný čas s.r.o. z uplynulých
troch rokov. Je platná od 1.apríla 2017.
*** *táto cena tábora je platná pre ostatných nových klientov od 1. apríla 2017.
CENA TÁBORA ZAHRŇUJE


4/5 lôžkové izby s balkónom, vybavené vlastným sociálnym a hygienickým
zariadením (sprcha + WC na izbe)



Stravovanie v rozsahu plnej penzie (jednotné 5 x denne domáca čerstvá strava + nápoj k jedlu, celodenný pitný
režim – čaj alebo malinovka, možnosť dietetických úprav jedla po dohode s organizátorom pobytu a rodičmi)



Zdravotný dozor (non stop zdravotná sestra, v prípade akútneho stavu ochorenia doprava osobným autom k
lekárovi a späť + poskytnutie základného balíka ošetrenia, liekov a poskytnutia prvej pomoci dieťaťu)



Originálny pobytový program (táborová hra + doplnkový denný a večerný program podľa zamerania tábora +
spotrebný, pracovný materiál + športové potreby k hrám a súťažiam)



Školený tím animátorov s pedagogickou praxou (zabezpečuje programovú a výchovnú časť tábora vrátane
celodenného dozoru a starostlivosti o zverené deti)



Kúpanie v termálnych liečivých bazénoch miestnych kúpeľov Sklené Teplice (1x)



Sladkosti na denné hodnotenie hier a súťaží



Spomienkový darček pre každého účastníka tábora + drobné darčeky za výhru v celo táborovej hre



Povinné poistenie detí proti úrazu, následkom úrazu + poistenie detí proti neúmyselným škodám v rekreačnom
zariadení vrátane poškodenia osobných vecí.



20% DPH a ubytovací poplatok



OBJEDNÁVKA TÁBORA:
Tábor si môžete objednať cez objednávkový formulár
E-mailom na: mosko@agenturaok.sk, agenturaok@agenturaok.sk
Telefonicky alebo SMS na mobilnom čísle 0905 30 30 70
Informácie o tábore 0905 30 30 70 o platbách za tábor na 0905 30 30 80
Denný kontakt na deti pre rodičov počas pobytu v tábore 045-677 1007 alebo 045-672 4045

