
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sústredenie DFS TURIEC 

Rekreačné zariadenie GO KĽAČNO 

Dňa 7.- 10. 7. 2021 

 
 

  

Kedy? 7. júla 2021 

Čas stretnutia: najneskôr do 15:30 hod. 

Miesto stretnutia: CVČ KAMARÁT 

Cieľ: RZ GO KĽAČNO 

Cena pobytu: 75€ hradí DFS TURIEC, OZ 

Doprava tam a späť: 10€ hradí účastník  

Návrat: 10.7.2021 

Čas: 18:00-18:30 hod 

  
Na základe tel. hovoru s RUVZ v Martine dňa 2.7.2021 sme 

samostatná bublina a nie sú potrebné testy 

Povinnosť máme oznámiť RUVZ  Prievidzi  zo sídlom 

v Bojniciach pobyt v RZ GO Kľačno 
 

NEZABUDNÚŤ !!! 
 KARTU  POISTENCA 

 Nad 15 r. aj občiansky preukaz 

 Lieky pokiaľ ich momentálne užívate 

júl 2021 



 

NÁCVIK – TRÉNING 

 
 Dievčatá 

 Tričko s krátkym rukávom 

 Tričko s dlhým rukávom 

 Sukňa 

 Pančucháče 

 Teplé ponožky 

 Cvičky /nie botasky ap.  

 Sponky a gumky do vlasov 

 Chlapci 
 Tričko s krátkym rukávom 

 Tričko s dlhým rukávom 

 Tepláky alebo trenírky 

 Teplé ponožky 

 Cvičky /nie botasky ap.  

 Hudba 
 Nástroje a noty , notový čistý papier, ceruzku   

 Kto má aj iný nástroj a hrá na ňom /gitara, píšťalka ap. 

 Domáce oblečenie / nie v tom v čom budete športovať 

 Teplé ponožky, cvičky  

 

 ZÁUJMOVÁ  ČINNOSŤ 
 Vhodné oblečenie a obuv na šport 

 Vhodné oblečenie a obuv do chladného počasia 

 Pršiplášť alebo dáždnik 

 Doniesť si so sebou masku a rekvizity na karneval  

 Čítate? -  tak dobru knižku  

 Hráte sa? – tak spoločenskú hru, švihadlo ap.  

 Športujete? – stolnotenisovú raketu, ostatné  zabezpečíme  

 Tancujete? – prineste si CD ale podpísané 

 

VŠEOBECNE PRE VŠETKÝCH 
 Hygienické potreby /mydlo, zub. pastu a kefku, hrebeň  

 Minimálne  2 uteráky 

 Pižamo 

 Papuče 

 Spodné prádlo  

 Ponožky  aj teplé 

 Tričká s krátkym rukávom 

 Tričko s dlhým rukávom 

 Teplákovú súpravu alebo šuštiačky 

  

 Vreckovky, RÚŠKA  

 

 

INÉ INFORMÁCIE 
 Peniaze - podľa uváženia rodičov min. však  10€ na zaplatenie 

dopravy. 

  

 Začíname večerou /7.7./ končíme olovrantom /10.7./ 

 Zabezpečená je celodenná strava a pitný režim 

 Bude k dispozícii bufet  

 Lekárska starostlivosť zabezpečená 

 Pohotovostné vozidlo taktiež. 

 Vedenie DFS TURIEC, OZ nezodpovedá za stratené mobilné 

telefóny, digitálne hry ap.  šperky/ prstene, retiazky, náušnice 

ap. doporučujeme  

NEBRAŤ SO SEBOU !!! 

 
  

  

  

Do odchodu DFS Turiec na sústredenie. info na mobil: 

0905 839 779 alebo 0903 516 414 


