Cestovná kancelária a umelecká agentúra ELÁN, s.r.o.,
Hlavná 5, 040 01 Košice; Obchodná 3, Bratislava
T.č.: 055/62 300 04 – 05
Telfax: 055/62 300 04

mobil: 0903 607 705
e-mail: ckelan@ckelan.sk

CK ELÁN – Letné tábory na leto 2006
Naša cestovná kancelária, ktorá zabezpečuje pobyty pre deti počas celého roka, je na
trhu už 14. sezónu. Aj touto cestou sa vám chceme poďakovať za váš záujem o naše produkty. Svedčí o tom aj stále rastúci počet klientov, ktorých je do dnešného dňa viac ako 35 000.
Pri výbere zariadení sa snažíme o to, aby spĺňali kritéria pre organizovanie letných
detských táborov, aby boli v atraktívnom prostredí (Tále, Bojnice, Poráč, Zuberec – Orava,
Pieniny, Vysoké Tatry, Kováčová, Levoča, Donovaly, Demänovská dolina) Program prispôsobujeme vekovej skladbe detí a mládeže a tiež charakteru tábora s využitím možností,
ktoré nám daná lokalita ponúka.
O deti a mládež sa starajú skúsení táboroví pracovníci, ktorých vyberáme na základe konkurzov na PdF a FF PU, resp. sú to mladí pedagógovia z praxe, veselí, zodpovední
a zanietení táborníci, ktorí prechádzajú školeniami a pohovormi so zástupcami CK ELÁN.
O zdravotný stav sa starajú lekári, resp. zdravotníci.
Našou výhodou je, že sme zároveň majiteľmi umeleckej agentúry, čoho dôkazom je
aj návšteva množstva umelcov v našich táboroch – Majster „N“, Jana Kirschner, No Name,
Roman Volák, ...
Na našej stránke www.ckelan.sk uverejňujeme už v priebehu turnusov aktuálne fotografie!
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pozýva všetkých, ktorých zaujíma
matematika a fyzika do

Chceš stráviť časť
prázdnin aktívne
a zaujímavo?

Letného tábora Pikomatu a Pikofyzu
Kedy?

29. 7. 2006 – 5. 8. 2006

Kde?

Škola v prírode, Dobrá Voda

Pre koho je určený? Pre absolventov 1. až 3. ročníka SŠ, resp. kvinty až septimy OG
Čo ťa čaká?

Spoznáš nových ľudí, ktorí majú podobné záujmy ako Ty. Pripravený bude
bohatý program, v ktorom nebudú chýbať hry, súťaže a množstvo príležitostí
na objavovanie tajomstiev sveta matematiky a fyziky.

Ďalšie dôležité informácie:
• Cena: 2560 Sk, v cene je zahrnuté ubytovanie, strava 5 x denne, pitný režim, program. V cene nie je
zahrnutá doprava.
• Doprava: V prípade dostatočného záujmu ponúkame možnosť spoločnej dopravy vlakom zo smeru
Bratislava a zo smeru Košice.
• Zľavy: Úspešní riešitelia našich seminárov môžu využiť zľavu, formou poukážok na zľavu. V takom
prípade je potrebné poslať spolu s prihláškou originál poukážky na zľavu.
• Rezervácie sú možné telefonicky, alebo e-mailom na dobu max. 14 dní.
• Spôsob prihlásenia sa: Po vyplnení záväznej prihlášky ju pošli na uvedenú adresu. Po obdržaní
prihlášky Ti zašleme potvrdenie o účasti spolu s poštovými poukazmi na zaplatenie zálohy aj celého
poplatku. Asi mesiac pred odchodom do tábora Ti pošleme informácie o spoločnej doprave spolu
s prihláškou na dopravu.
• Termín platby: Po obdržaní potvrdenia účasti, najneskôr do 30.6.2006.
Ak máš nejaké otázky, kontaktuj nás na: 02 / 55 64 57 33, http://www.p-mat.sk, e-mail: p-mat@p-mat.sk
Záväzná prihláška
Prihlasujem svojho syna/dcéru do letného tábora PIKOMATu a PIKOFYZu
29. 7. – 5. 8. 2006 v Dobrej Vode v cene 2560,- Sk
Údaje účastníka

Meno a priezvisko: ....................................................……...............Dátum narodenia:……….....…........................
Adresa:……………………………………......................…………………………PSČ:…...………….…………..
Tel./mobil: ..............................................……….......... E-mail:..................................………..................................
Škola: ……………………………….......………………………………………….Trieda:……..........…………....
Voľnočasové aktivity, záujmy (krúžky, kluby, kurzy, semináre a pod.):...........................…………………………
Zvláštnosti účastníka (alergie, lieky, diéty a iné):...............................................……….................…………..........
Kontakt na rodičov

Meno a priezvisko: ...........................................................................................................
Tel.: ............................................................... Mobil: ...................................................
E-mail: ..............................................................................................................................
Potvrdenie o účasti a ďalšiu korešpondenciu posielať e-mailom – poštou.*
* nehodiace sa škrtnite
Uplatňujem zľavu na základe priloženej poukážky vo výške .................. Sk (originál poukážky prikladám)
Súhlasím so spracovaním osobných údajov v informačnom systéme P-MATu.

V .................................. dňa: .........................

......................................

..............................

podpis účastníka
Vyplnenú prihlášku pošli na adresu P-MAT, n. o., P. O. BOX 2, 814 99 Bratislava 1
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podpis rodiča

