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V Bratislave, 10.05.2010
Vec: Ponuka na zabezpe enie Adrenalínového letného tábora 2010
V prílohe Vám zasielame ponuku na zabezpe enie detských rekreácii – Adrenalínový letný tábor
2010 na Jankovom V šku pre deti Vašich zamestnancov a spolupracovníkov.
V prípade akýchko vek otázok nás kontaktujte na horeuvedených telefónnych íslach.

S pozdravom
Tomáš ZAJAC, v.r.
M-travel s.r.o.

JUDr. Jozef Škultéty, v.r.
SOVELO s.r.o.
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1. Ponuka
1.1 Úvod – nie o pre Vaše deti
"Tábor, aký tu ešte nebol!"
Program je pripravený, ako jeden obrovský zážitok.
Ke budeš potrebova , dostaneš maská e a prilbu, nau íme a ako stráži celý tábor, postara sa
o seba v lese, ako prekona rôzne prekážky a využi svoje schopnosti. Neboj, bude aj nejaký šport a
oddych.
Pripravili sme pre teba nezabudnute ný program, zober svojich kamarátov a kamarátky a po
s nami do toho! Mimochodom – hladova nebudeš - strava je 6x denne a o spánok je tiež postarané.
Tešíme sa na teba.

1.2 Prostredie a areál
Jankov V šok sa nachádza nad obcou Uhrovec, na juhozápadnom cípe Strážskeho pohoria
v nadmorskej výške 533 m.
Ubytovanie je zabezpe ené v objekte hotela Partizán na Jankovom V šku, v blízkosti obce
Uhrovec, ktorá je rodiskom udovíta Štúra a Alexandra Dub eka. Komplex budov hotela a ubytovne sa
nachádza v nadmorskej výške 535 m. Región Strážovských vrchov je charakteristický prekrásnou
prírodnou scenériou. Po as bojov SNP sa práve na tomto mieste písala história protifašistického odboja
tohto regiónu. Na po es padlých partizánov a vojakov je na Jankovom V šku postavená mohyla. V areáli
hotela Partizán Jankov V šok sa nachádzajú pôvodné partizánske bunkre, ve ké ihrisko, stolný tenis,
nohejbal, opekanie v prírode, detské ihrisko, prírodný amfiteáter.

1.3 Ubytovanie
Deti sú ubytované v dvojposte ových izbách v poschodovej turistickej ubytovni patriacej k hotelu.
Sociálne zariadenia (WC, umývadlá a sprchy) sú na každej chodbe na každom poschodí.

1.4 Stravovanie
Je zabezpe ené 6x denne (ra ajky, desiata, obed, olovrant, ve era, druhá ve era) v reštaurácií
hotela Partizán, pitný režim na ubytovni.
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1.5 Vybavenie hotela
V hoteli sa nachádza reštaurácia, bufet, kaviare , spolo enské miestnosti, terasa, herne, stolný
tenis - ping-pong, obrovská sála, ...

1.6 Turnusy
14.7.-27.7.2010

14 dní (13 nocí)

20.8.-29.8.2010

10 dní (9 nocí)

1.7 Organizácia a personál
M-travel s.r.o. organizuje detské tábory rôzneho zamerania pre rôzne vekové skupiny od roku
2000. Na základe dlhoro ných skúseností a stoviek odrekreovaných detí, z ktorých niektoré sa nám
vracajú už 5-6 rok môžeme tvrdi , že turnusy budú vedené skúsenými výchovnými pracovníkmi
s bohatými dlhoro nými skúsenos ami.
Každý turnus bude ma svojho hlavného vedúceho, ktorý sa postará o priebeh celého tábora.
Spolu so športovými vedúcimi budú dohliada na športovú innos a taktiež na program celého tábora.
O deti sa postarajú oddieloví vedúci, ktorí ich sprevádzajú od za iatku až po koniec turnusu.
Adrenalínovú as tábora budú ma okrem iného na starosti aj špecialisti - policajti, vojaci,
horolezci, paintballisti, vodi i OT64, príp. záchranári...

1.8 Zdravie a hygiena
Samozrejme, treba spomenú aj skúsenú zdravotnú sestru s dlhoro nou praxou, ktorá sa stará
o deti po as celého tábora. V prípade vážnejšieho ochorenia je k dispozícií aj lekár, ktorý sa nachádza
v najbližšej dedine, príp. nemocnica v blízkych Bánovciach na Bebravou (cca 9 km), ktorej musíme
pod a zákona oznámi organizovanie zotavovacieho podujatia a spolupracova s ou pri vážnejších
zraneniach i ochoreniach.
Detský letný tábor patrí do skupiny pobytov definovaných zákonom o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacou vyhláškou MZ SR ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia medzi „Zotavovacie podujatia“. Z tohto
dôvodu nám zo zákona vyplývajú ur ité povinnosti, ktoré sú organizátori ale aj zariadenie, v ktorom sa
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podujatie vykonáva, povinní plni a tieto sú pravidelne kontrolované príslušným Regionálnym úradom
verejného zdravotníctva.
Jednou z povinností ubytovacieho zariadenia je požiada o povolenie prevádzkova ubytovacie
zariadenie na zotavovacie podujatia. Taktiež organizátorovi musí RÚVZ vyda povolenie usporiada
a organizova

zotavovacie podujatia – letný tábor. Vzh adom na skuto nos , že plníme všetky

podmienky týchto náro ných zákonov, obe organizácie (SOVELO s.r.o. aj M-travel s.r.o.) takéto
povolenia majú.

1.9 Program tábora
· pochod na zrúcaninu, kde sa budeš musie sám postara o svoje jedlo (v prípade zlého po asia náhradná
túra)
· prednáška o podávaní prvej pomoci v prípade poranenia v teréne, porezania, uštipnutia hadom, otravou...
· napínavý no ný pochod
· ukážky zbraní
· lezenie po skalách - teória + prax v lezení a v zla ovaní - zabezpe ené skúseným horolezcom inštruktorom
· skákanie na kruhovej trampolíne
· jazda na obrnenom transportéri OT64 (naozajstnom - funk nom)
· paintball - teória + prax - hrá sa jeden de - zabezpe ené skúseným paintballistom
· stre by z luku a vzduchovky
· Cesta bojovníka IV. (nechaj sa prekvapi , prezradíme len, že tam budú ploty, laná, podliezanie,
nadliezanie, siete a nie každý sa vráti naspä živý :)
· sú aže a vojny na dennom poriadku
· pozorovanie no nej oblohy - príde hvezdár a prinesie aj alekoh ad
· vieš ako predpoveda po asie z oblohy? nau íme a, okrem toho aj viaza uzle, postavi si prístrešok a
vyhradi si svoje "územie", zapáli a udržiava ohe
· pripravili sme aj nejaké prekvapenia, ale tie neprezradíme
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Ak by sa ešte niekto náhodou nudil, pripravili sme zábavu a športové hry:
· každý ve er program (diskotéka), alebo nazvime to ako chceme, možno aj pod holým nebom
· sú aže budú denne (kto sa nezapojí, bude musie stráži tábor :) pripravili sme orienta ný beh so
stre bou, stretnutie s partizánom, kvíz o SNP priamo pri pamätníku, kde partizán porozpráva pravdu o
tom, ako to vtedy bolo a môžeš si pozrie z vnútra bunkre z 2. svetovej vojny
· možno sa nájde as aj na nejaký ten futbalový, basketbalový alebo aký len chcete zápas ;-)
· bude výlet do lesa
· okúpeme sa v hotelovom bazéne, zájdeme na plaváre do Bánoviec
· pripravili sme sú aže pre športovcov a o to vä šiu zábavu pre divákov, ktorí ich budú povzbudzova

1.10 Cena
14-d ový tábor

458,- EUR

10-d ový tábor

327,- EUR

Cena zah a:
9x (13x) ubytovanie, 6x denne strava, pitný režim, poistenie, výchovní pracovníci, animátori,
zdravotník, pohotovostné vozidlo, program, sú aže, odmeny, diplomy, rôzne ceny, doprava a vstup
do plavárne
Autobusová doprava:
Pri nahlásení die a a do DT je možnos objedna si aj dopravu. Odchod autobusu je z Bratislavy
(parkovisko Istropolis - Trnavské mýto), cez mestá Senec - Trnava - Hlohovec - Pieš any – Tren ín,
prípadne pod a požiadavky
Cena za dopravu 17,- EUR

1.11 Poistenie
Komplexné cestovné poistenie a poistenie proti úpadku zah a:
úrazové poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie batožiny, poistenie storna,
poistenie proti úpadku CK
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2. Profil firmy
M-travel s.r.o.

Cestovná kancelária
Záhradnícka 72
821 08 Bratislava

tel./fax: +421 2 55 42 36 49
+421 2 55 42 36 50
m-travel@m-travel.sk
www.m-travel.sk
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M-travel s.r.o. je cestovná kancelária, ktorá pôsobí na trhu od roku 1995.
Od apríla 2005 je CK M-travel s.r.o. držite om TÜV CERT – certifikátu riadenia kvality pod a
medzinárodnej normy ISO 9001:2000.
Naša innos zah a viacej odvetví cestovného ruchu a doplnkových služieb:
Dopravné služby:
CK M-travel s.r.o. v roku 2000 rozšírila svoju innos o dopravné služby. V dnešnej dobe disponujeme
autobusmi zna ky Iveco, Scania, Karosa a mikrobusmi zna ky Neoplan (25), Fiat Ducato pre osem (8) a
štrnás (14) osôb.
Autobusy sú vybavené tankovacími kartami. Posádky vozidiel tvoria skúsení vodi i s dlhoro nou praxou,
pravidelne absolvujú povinné preškolenia a lekárske prehliadky, sú vybavení mobilnými telefónmi.
Samozrejmos ou je 24-hodinový dispe ing.
CK M-travel s.r.o. poskytuje služby osobitej pravidelnej autobusovej dopravy – doprava do zamestnania.
Naše dopravné služby využívajú aj renomované firmy - bankové inštitúcie, významné pois ovne,
farmaceutické, po íta ové firmy, telekomunika né spolo nosti ...
Služby pre firmy:
Zabezpe íme pre Vás firemné akcie, školenia, semináre, prezentácie, kongresy, služobné cesty, plesy,
firemné hry, ...
Služby pre školy a deti:
Zabezpe ujeme školské výlety, autobusovú dopravu, lyžova ky, exkurzie, detské tábory, ...
Okrem iného máme vytvorené detské oddelenie, ktoré sa stará o organizáciu táborov, školských exkurzií,
výletov - proste všetkého, o súvisí s de mi, kde zamestnávame udí s dlhoro nou praxou s de mi.
Pre rodiny a jednotlivcov:
Dovolenka na Slovensku:
zimné i letné pobyty v hoteloch, chatách, chalupách, na horách, pri vode i v prírode, relaxa né
a rekondi né pobyty, ...
Zahrani né dovolenky:
Letecké, autokarové zájazdy, ako aj ponuka dovolenky s vlastnou dopravou do prímorských letovísk,
exotické ciele, poznávacie zájazdy do európskych ve komiest...
Ostatné služby:
Letenky, lístky na kultúrne a športové podujatia (sme autorizovaným predajcom siete TICKETPORTAL),
vstupy, sprievodcovské služby, ...

3. Fotografická príloha

