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29.11. - 1.12. 2019
Hrubý Šúr

Lesná záhrada
MIESTO
KONANIA

Tréning prebieha v krásnych priestoroch Lesnej záhrady,
ktorej súčasťou je najväčšia kupolová miestnosť v strednej
Európe. Toto miesto má výbornú atmosféru a na zahĺbenie sa
do svojho vnútra je ako stvorené.
Lesná záhrada sa nachádza neďaleko Senca, pre presný

popis, ako sa tam dostanete, navštívte web stránku web: www.lesnazahrada.sk, je
tam presný popis trasy. Toto miesto je veľmi dobre ukryté pred navigačnými
systémami :) Pre istotu GPS súradnice: 48st 10´20″ a 17st 20´40 a skopírovaný popis
cesty:
Od diaľnice D1 výjazd Senec prejdete obchvatom okolo Senca smer Nitra,Galanta. Až za tabuľou koniec
Senca /neodbočujte do obce Tureň!/ je kruhový objazd, kde pokračujete doprava- smer Šamorín. Po 2,7km
ešte pred obcou Hrubý Šur, stojí pred križovatkou smerová tabuľa Tureň- odbočiť vpravo cez majer Bodohaz,
pokračujete 1km priamo, miniete odbočku na Tureň, teda pokračujete mierne vľavo, kde začínajú obojstranne
novostavby. Na pravej strane je stará plechova bus zástavka, hned za ňou zahnete kolmo doľava dole a
zídete z asfaltovej cesty na poľnú. Na betónovom plote je veľký zelený nápis JAZDI POMALY NEPRÁŠ . Ďalej
už pokračujete po štrkovej ceste, prejdete po mostíku cez potôčik a po menšom kopčeku zabočíte vľavo.
Miniete pár obojstranných novostavieb, kúsok poľa z oboch strán, naľavo kone a potom vpravo dva staršie
domy, ktoré majú okolo seba skladisko mechanizmov.Tam zahnete kolmo doprava a uvidíte kupoly Lesnej
záhrady

Počas celého pobytu bude pre vás zabezpečená plná penzia
(raňajky, obed, večera) aj s ubytovaním. Bude to chutná,
domáca, vegeteriánska strava. Pokiaľ chcete jesť častejšie
(desiata, olovrant), prineste si so sebou nejaké dobrotky, aj na
pozdieľanie. :)
Ak chcete prísť a ubytovať sa o deň skôr – vo štvrtok, dajte nám
o tom vedieť najneskôr do utorka 26.11. 2019 21:00. Rezervujeme
vám miesto. Cena nocľahu navyše je 20 EUR.

PLATBA

UBYTOVANIE
A STRAVA

Cena tréningu je 490 EUR. Táto suma obsahuje celý tréning,
pomôcky a materiály. Túto sumu je možné rozdeliť na maximálne
tri splátky bez navýšenia. Ak vám táto možnosť pomôže, dajte
nám vedieť. Suma neobsahuje ubytovanie a stravu.
Cena za ubytovanie a stravu je 80 EUR a obsahuje plnú penziu veľmi chutnú a zdravú domácu vegetariánsku stravu a ubytovanie
na dve noci v Lesnej záhrade. Pokiaľ sa chcete ubytovať už vo

štvrtok večer, čo odporúčame, príplatok je 20 EUR aj s raňajkami. Sumu za ubytovanie a
stravu zaplatíte na mieste priamo majiteľom Lesnej záhrady.
Plnú sumu za tréning (490 EUR) alebo zálohu vo výške 190 EUR uhraďte na účet č.
2900497445/8330, vedený vo FIO Banke, a. s. (IBAN: SK9483300000002900497445,
SWIFT: FIOZSKBAXXX)
Pri platbe uveďte do poznámky LEN meno a priezvisko (žiadne dodatočné heslá a
poznámky). To nám stačí na identifikáciu platby.
V prípade, že máte fakturačné údaje, zašlite nám ich pre vystavenie faktúry.
Úhrada zostatku je splatná najneskôr v deň tréningu.

Vašu účasť
na tréningu
zabezpečí až:

1. úhrada
nevratnej
zálohy vo výške
190 EUR alebo
celej sumy a

2. kompletne
vyplnená záväzná
prihláška

HARMONOGRAM

Začíname presne o 08:00 v piatok 29.11. 2019. Príďte aspoň o 7:30, aby ste sa
stihli ubytovať a pripraviť. Dajte si rezervu na cestu.
Každý deň končíme o cca 21:00. V nedeľu 1.12. tréning končí. Rezervujte si čas
do 18:00.
Kvôli tréningovej dynamike j potrebné zúčastniť sa všetkých častí tréningu, a
preto si počas týchto troch dní neplánujte žiadne dodatočné aktivity.

STORNO
PODMIENKY
Na tréningu je prísne obmedzená kapacita účastníkov. Preto pokiaľ sa z
tréningu odhlásite menej ako 14 dní pred jeho začiatkom, vaša zálohová platba
vo výške 190 EUR bude stornovaná. To neplatí v prípade, že za seba nájdete na
daný termín náhradníka.

OBLEČENIE
A VYBAVENIE

Pohodlné oblečenie do interiéru, v ktorom sa cítite
dobre
Nepriehľadnú šatku na zaviazanie očí
Všetky potrebné tréningové pomôcky a materiály budú
pre vás zabezpečené

Veľmi sa na vás tešíme.
Veríme, že to budú pre nás
všetkých nesmierne obohacujúce,
intenzívne a zábavné tri dni.

AH
LAV
NE
!

Srdečne,

Katka Kovalčíková

Katka Kovalčíková
Mobil: + 421 918 539 200

Veronika Danevová - organizácia
Mobil: +421 907 182 511

Email:info@powertraining.sk

