Rekreačné stredisko DIPO Kysak - Brezie
Objednávka pre školský výlet, alebo sústredenie
Objednávku
zaslať
adresu:
Objednávku
zaslať
nana
adresu:
Názov a adresa organizácie:.......................................................…………………....………
DIPO
-Mgr.Ladislav
Klein
CKCK
DIPO
-Mgr.Ladislav
Klein
Volgogradská
Prešov
Volgogradská
64 64
Prešov
080080
01 01
Meno objednávateľa: …………..........................……mobil:….....................………….
najneskôr
do:
najneskôr do:
.2011
Objednávame si u Vás školský výlet v dňoch od………..do ………

Rozpis stravy a ubytovania:
Dátum

Raňajky
/počet
porcií/

Obed
/počet porcií/

Večera
/počet porcií/

Počet žiakov:

Počet pedagógov:

X
Ubytovanie v 3 – 7 miestnych chatkách
v areáli RS DIPO Kysak –Brezie.
Zvláštne požiadavky objednávateľa:
____________________________________________________________________________________________________________
*žiadame návštevníkov v posledný deň pobytu o uvolnenie chatiek najneskôr do 11.00 h.
*v prípade obsadenia chatiek predchádzajúcimi výpravami ubytovanie nových výprav najneskôr do 14. 00 h.
/príp. je možné ubytovať nové výpravy aj v dopoludňajších hodinách pokiaľ sú chatky voľné / pri ďalšom neobsadení
chatiek novými výpravami možnosť využívať chatky do 15. 00 h.
*čas odchodu z RS nie je časovo vymedzený, možnosť objednania obeda na deň odchodu, (možnosť využívať športový areál,
príp. herne, uloženie batožiny do skladu na to určeného ap.)
*údaje v objednávke sú záväzné - storno podmienky sú uvedené v prílohe tejto prihlášky „Všeobecné podmienky
účasti na detských zájazdoch a rekreáciách“ ktorú objednávateľ obdržal zároveň s touto objednávkou a svojim podpisom
ich berie na vedomie

Podpis objednávateľa:

Dátum:

--------------------------------------------------------------------------- tu odstrihnúť--------------------------------------------------------------------------------------

Rekreačné stredisko DIPO Kysak – Brezie –
informácie pre zákazníka










podpísaním a zaslaním objednávky na adresu CK DIPO, stáva sa rezervácia záväznou, vyplatenie ubytovania a stravy
je prvý deň pri príchode do strediska
pri príchode odovzdá objednávateľ pre potreby poskytovateľa: 1 x zoznam ubytovaných /meno a priezvisko, dátum
narodenia a bydlisko/
žiadame návštevníkov v posledný deň pobytu o uvoľnenie chatiek najneskôr do 11.00 h.
v prípade obsadenia chatiek predchádzajúcimi výpravami ubytovanie nových výprav najneskôr do 14.00 h.
/príp. je možné ubytovať nové výpravy aj v dopoludňajších hodinách pokiaľ sú chatky voľné / pri ďalšom
neobsadení chatiek novými výpravami možnosť využívať chatky do 15.00 h.
čas odchodu z RS nie je časovo vymedzený, možnosť objednania obeda na deň odchodu,
(možnosť využívať športový areál, príp. herne, uloženie batožiny do skladu na to určeného ap.)
zákazník si prinesie zo sebou športový materiál / lopty, stolnotenisové rakety, loptičky a pod. /, ktorý chce v stredisku
využívať
využívanie športovísk v stredisku je bezplatné /volejbalové, futbalové, floorbalové a basketbalové ihrisko,
stolnotenisový stôl a minigolf/
kontaktné tel. čísla do RS DIPO Kysak – Brezie 0902 835 499, 0905 611301

Ako k nám: Zo stanice Kysak: Rekreačné stredisko DIPO Kysak - Brezie sa nachádza 3 km za obcou Kysak v smere na
Malú Lodinu. Po asfaltovej ceste, (pozor, nie areál Školy v prírode v Kysaku!), ale cca 1 km za ňou, odbočka z hlavnej
cesty v pravo je označená orientačnou šípkou.
Zo stanice Veľká Lodina /výhodnejšie skupinám prichádzajúcich vlakom zo smeru Košice/, po hlavnej ceste z Veľkej
Lodiny odbočiť smer Kysak a cca po 2 km po asfaltovej ceste je odbočka vľavo na poľnú cestu označená smerovou
tabuľou zariadenia.



Možnosť dohodnúť odvoz batožiny zo stanice /dohodnúť na kontaktných tel. číslach min. 48 hodín pred príchodom/

Ďalšie informácie na www.kysak-brezie.sk, klein@stonline.sk

