
20
17

P
r

ázdniny podľa teb
a





Twistovo – prázdniny podľa teba
Na letné prázdniny sa teší každé dieťa a tešiť sa na ne už
v januári je veľmi prijemné. V Twistove na ne myslíme oveľa
skôr, aby sme už v tomto období mohli povedať: Máš sa
znovu na čo tešiť! Všetko už máme pripravené tak, aby tvoje
prázdniny v Twistove boli také, aké si ich predstavuješ ... aby
boli PODĽA TEBA

A prečo je dôležité myslieť na prázdniny v Twistove
v dostatočnom predstihu?
– Pretože Twistovo je od roku 2013 ocenené cerBfikátom

Vysokej dôveryhodnosB v raBngovej kvalite AA.
– pretože máme limitovaný počet miest a obyčajne sú rýchlo obsadené
– pretože sme aj tento rok vynovili program, ktorý je ešte atrakCvnejší
– pretože sme náš areál Oliwa resort opäť skrášlili a zmodernizovali
– pretože sme známi aj výbornou domácou stravou
– pretože našimi partnermi sú firmy renomovaných značiek, vďaka

ktorým vám k prvým 100 poukazom môžeme venovať darček.

A nakoniec preto, že za toto všetko máme v pomere „cena-výkon“ veľmi
rozumnú cenu..tak PRETO ☺

Milí rodičia a decká.
Ďakujeme vám, že si náš katalóg pozriete a bude pre nás cťou,
ak sa rozhodnete stráviť kúsok prázdnin s nami.

Vyber si svoj tábor a uži si prázdniny podľa seba!

Bláznivý Funny days ... 2. 7. – 9. 7., 9. 7. – 16. 7., 16. 7. – 23. 7.,

Obľúbený Miliónový tábor... 23. 7. – 30. 7., 30. 7. – 6. 8., 6.8. – 13. 8.,

teenagerská 4TEENage summerfadeoutpohoda ...19. 8. –25. 8.,

Každo-Denný tábor Pohodička ... 10. 7. – 14. 7., 17. 7. –21. 7.,

24. 7. – 28. 7., 31. 7.–4. 8., 7. 8.–11. 8.,
Už teraz robíme všetko pre to, aby to boli Prázdniny podľa teba.

Vlado Voštinár & Twistovo team



Oliwa resort
V Oliwa resorte v Trenčianskej Teplej
v prekrásnom lesnom prostredí

– raňajkujeme, obedujeme a večeriame vo vynovenej
veľkej jedálni, vedľa vynovenej veľkej krbovky, kde
sa aj zabávame

– spíme v budove á la hotel a v murovaných
domčekoch ... izby máme troj, štvor,päť a šesť posteľové... a sú kompletne vybavené – každý má svoju
skriňu, poličku, odkladací priestor .... a jasné, že aj posteľ ☺

– radi kecáme na nadúrovňovej terase, z ktorej na
každého vidíme a keď prší, ďalšia, ale zastrešená
terasa je úplne mega priestor, kde sa schováme..

– opekáme si na ohnisku alebo na vonkajšom grile
– v horúčavách sa osviežujeme v bazéne...
– na kvalitných ihriskách hráme plážový volejbal, tenis,

floorbal, volejbal, basket, vybíjanú alebo futbal na
trávnatom ihrisku 20x40 m

– hlavu si prevetráme na štvorkolkách
– Bež si zahráme stolový futbal
– A zábavu nám dopĺňajú kostýmy, kulisy, koleso šťastia,

bublifuky, svetelná a zvuková aparatúra

Tvoje prázdniny...
tvoja dobrá voľba...



bazén floorbal volejbal tenis opekačka

basketpapanica leháro



FuNNy Days...
svetovo bláznivé dni...

keď Každý deň je iný...
každý deň je funny...

7 – 15 rokov

Spartan easy reace s odmenou v cieli

Júúútuberi v akcii

Selfíčkový ošiaľ

Namakaný Festival s Kubolou a cukrovou vatou

Ázijské trhy so zmenkami

Mokrý deň Oceánia
Záhadná Fun room
Slovenské Twistlamohlavy v zaMilovanom Slovensku
Diskotéky s bublinami

Kopec obľúbeného FREE Tajmu



Funny days v týchto termínoch

+ možná spoločná cesta busom za 16 eur
+ možné poistenie 0,70 eur/deň/osobu

Funny days turnus Termíny 2017 Cena za pobyt

1. 2. 7. – 9. 7. 169

2. 9. 7. – 16. 7. 169

3. 16. 7. – 23. 7. 169



Miliónový tábor...
namakané miliónové dni s príjemným relaxom...

zaručene by si nemal chýbať!
6 – 15

Miliónové hry bez hraníc

Tvorivá zóna pre tvorivých

Futbal v origoš Adidas dresoch

Koleso šťastia s prekvapeniami

Megatáborák s opekačkou

Nočný amfik s pukancami

Twistovské rekordonáhody
Olympijské víťazstvá s medailami

Párty v bielom ouAite



Miliónový tábor v termínoch

+ možná spoločná cesta busom za 16 eur
+ možné poistenie 0,70 eur/deň/osobu

Turnus Mil. tábor Termíny 2017 Cena za pobyt

1. 23. 7. – 30. 7. 169

2. 30. 7. – 6. 8. 169

3. 6. 8. – 13. 8. 169



4TEENage

Uvádza:
Mega párty... pre 15, 16, 17... aj niečo TEEN
ročných...
...pre tých, ktorí si prázdniny užívajú až do posledného dňa, nenormálna summerfadeoutpohoda,
klídek,leháro , ... a hlavne tradične skvelá parBa teeňákov

Bazén párty Happy time a rekordonáhody
Free time podľa seba Slušné žúrky, gitara, táborák

Festival s Kubolou a cukrovou vatou
Relax v Tepliciach Filmová romantika pod hviezdami

Diskotéky Tajomná nočná hra Totál Deň naruby

neprídeš... nezažiješ... obanuješ...
chápeš?

Special animation
TEAM



4TEENage v termíne

+ možná spoločná cesta busom za 16 eur
+ možné poistenie 0,70 eur/deň/osobu

Termín 2017 Cena za pobyt

19. 8. – 25. 8. 156



Denný tábor POHODIČKA
pre všetkých od 6 – 12 rokov od Trenčína,
Trenčianskej Teplej a Dubnice, ktorí cez
prázdninový deň nechcú byť sami
Ráno prídeš a večer spíš doma

V ktorýkoľvek prázdninový deň v čase od 7.30 – 17.00 hodiny...

A čo u nás zažiješ?
Plnohodnotný program prebiehajúceho turnusu
letného tábora Twistovo.
– Osvieženie v bazéne
– Zábavné hry
– Jazdu na štvorkolkách
– Všakovaké kreaCvne akBvity
– Šport aký si len vyberieš
– Stolový futbal , šípky, fresbee...
– relax pri dobrej hudbe alebo pri filme

Každý deň bude hejjj,
každý deň bude holidejjj :-)

Tak nestrácaj čas nudou a príď si s nami
vyplniť voľné prázdninové dni



Pohodička v týchto termínoch

Termín 2017 Cena

10. 7. – 14. 7. 68,00

17. 7. – 21. 7. 68,00

24. 7. – 28. 7. 68,00

31. 8. – 4. 8. 68,00

7. 8. – 11. 8. 68,00



Na čo sa nás najčastejšie pýtate?
1. čo je v cene tábora
– príjemné ubytovanie, dostatok úložného priestoru

s vlastnou skriňou a poličkou..bez prísteliek
– 6x denne výborná domáca strava, bez polotovarov
– Raňajky podľa svojej chuB z bufetového stola
– Celodenný pitný režim
– Animátori, zdravotníci a zdravotnícke vybavenie
– Program, technika, kulisy, kostýmy, ceny do súťaží
– DPH

2. Čo si môžem k pobytu priobjednať
– Cestu BUSom – 16 Eur (BA-Zeleneč-Červeník a späť)
– poistenie – 0,70 eur/os/deň – storno zo zdrav. dôvodov, predčasný

odchod z tábora zo zdrav. dôvodov, úraz s trvalými následkami , strata batožiny

3. Aké darčeky a zľavy môžem získať
– Prvých 100 zakúpených poukazov získava darček
– zľavu 10 eur z ceny pobytu ti odpočítame, keď budeš mať chuť ísť do dvoch akýchkoľvek táborov v Twistove

a k tomu dostaneš táborové tričko

4. Akú budem mať stravu
– výbornú,domácu,plnohodnotnú, 6x denne, v dennom tábore 3x denne, bez polotovarov, podľa noriem

školského stravovania, ktorá je pravidelne kontrolovaná príslušným hygienickým úradom.
– Akúkoľvek zdravotnú diétu nám nahlás ešte pred príchodom do tábora –mailom twistovo@twistovo.sk alebo

telefonicky 0908 408 408

5. Čo ak mi bude smutno a nebodaj sa mi bude chcieť aj plakať
Tvoj animátor sa B bude venovať, budeš mať celodenný program, nájdeš si nových kamarátov. Zo skúsenosC
vieme, že tento smútok B čoskoro prejde, nevzdávaj to hneď na začiatku a nevolaj domov už pri prvej slzičke.
Všetky deB sú tu bez rodičov. Skús si tábor vychutnať od prvej minúty,lebo potom pôjdeš domov s plačom,
že tu chceš zostať ☺
Malá rada pre rodičov: Ak by predsa len smútok dieťaťa bol neprekonateľný aj na treC deň, skontaktujeme
sa s vami a budeme riešiť situáciu spoločne. U deC je smútok väčšinou chvíľkový a do telefónu to môže
niekedy vyzerať že je neúnosný. Preto doporučujeme, aby ste sa vždy najskôr skontaktovali s hlavným vedúcim
a spoločne zvážili, či je nutné prísť si pre dieťa do tábora.



6. Čo si nemám zabudnúť zabaliť do kufra
Hygienické potreby (ke*a, pasta, mydlo, šampón, šampón proti všiam...), uterák, osuška, pyžamo, prezúvky,
dostatočné množstvo spodnej bielizne a ponožiek na každý deň, oblečenie do teplého ale aj chladnejšieho
a daždivého počasia (tričká s dlhým rukávom, teplejší pulover, pršiplášť, nepremokavá bunda najlepšie s kapucňou,
nepremokavá obuv), tenisky, športový úbor, plavky, šľapky, pokrývku hlavy (šiltovku, klobúk), slnečné okuliare,
opaľovací krém, repelent proB hmyzu a kliešťom, menší ruksak na výlety, +ašu na vodu, pero a menší poznámkový
blok, obálky s adresami, známky, baterku, pravidelne užívané lieky, kynedril v prípade potreby, primerané
vreckové (deB pôjdu na výlet, prípadnú platbu v lekárni hradí dieťa alebo rodič počas tábora), Prehlásenie
o bezinfekčnosti potvrdené od lekára a Kópiu preukazu poistenca (NEDOPORUČUJEME originál preukazu)

7. Môžete ma poslať domov keď nebudem rešpekovať táborové pravidlá?
Áno, môžeme. Za alkohol, cigarety, drogy, za úmyselné ničenie majetku a za vedomé psychické alebo
fyzické ubližovanie ostatným deťom!!!! ani tebe by sa nepáčilo, keby B niekto ubližoval a kazil B tábor, na
ktorý si sa celý rok tešil. Pri vylúčení z tábora nevraciame peniaze rodičom späť.

8. Ako sa vyberajú animátori
Vyberáme ich zodpovedne a sme na nich nároční. Výberom prejdú len C najlepší. Okrem všetkých danosC
musia mať aj správny happy face ☺

9. A čo keď ochoriem pred táborom, čo verím že nie, ale keby predsa...
Info skôr pre rodičov: Storno poplatky sú uvedené vo Všeobecných a záručných podmienkach CK, ponúkame
aj sprostredkovanie poistenia storna zájazdu zo zdravotných dôvodov. Ak dieťa ochorie pred táborom, hneď
nás telefonicky kontaktujte a pošlite nám aj v ten istý deň písomné storno, môžete aj mailom na
twistovo@twistovo.sk. Potvrdenie od lekára si starostlivo uschovajte, bude potrebné ho doložiť k dokladom
v poisťovni. Po prijaC písomného storna vám budú zaslané potrebné dokumenty k uplatneniu poistenia
priamo v poisťovni, všetko budete môcť vybaviť aj poštou.

10. No a či sme seriózna cestovka pre deti?
Meradlom našej serióznosB je CerBfikát vysokej
dôveryhodnosB AA, ktorý nám bol udelený nadnárodnou
cerBfikačnou spoločnosťou Bisnode Slovensko. V neposlednom
rade sú to naše dlhoročné skúsenosB, odporúčania vašich
známych, kamarátov, spolužiakov a predovšetkým spokojnosť
deC, ktoré sa k nám každoročne s obľubou vracajú.

Ďalšie akékoľvek otázky nám neváhajte
napísať na twistovo@twistovo.sk



Ešte si pripomeňme naše
základné táborové pravidlá:
– bez súhlasu animátora neopustím areál
– akékoľvek vzájomné nezhody ihneď nahlásim svojmu animátorovi, lebo
– viem, že iba tak ich spoločne vyriešime, ak o nich poviem..
– nikomu nebudem ubližovať ani fyzicky ani psychicky... veď ani mne by sa to nepáčilo
– budem dodržiavať osobnú hygienu ako aj čistotu používaných zariadení vo svojom okolí
– nebudem poškodzovať majetok detského tábora
– budem informovať svojho animátora a zdravotníka o akejkoľvek zmene zdravotného stavu
– nebudem si nosiť do tábora žiadne cenné veci, telefón, notebook, Ipad a podobne, viem že za ne

nemôžete ručiť a ani poistenie na ne neplatí
– budem dodržiavať pokyny animátorov a budem dávať pozor, aby som neohrozoval ani svoje zdravie

ani zdravie mojich kamarátov...

A my ti za toto všetko ďakujeme...
uvidíš, ako nám bude supeeer ☺



Pár info k príchodu:
Organizačné pokyny do tábora:
V nástupné dni sa odchádza spoločnou autobusovou dopravou: v BA od Ikea na Ivánskej ceste v časoch
cca o 13,30 hod, na diaľničnom odpočívadle Zeleneč cca o 14,15 a Červeník cca o 14,45 hod. V prípade
individuálnej dopravy je potrebné prísť v deň nástupu cca od 16,00 – 17,00 hod.
Všetky kompletné informácie vám budú včas zaslané na váš používaný email po záväznom prihlásení
alebo ich nájdete na našej stránke www.twistovo.sk – tábory – dokumenty na sBahnuBe.

Ako sa k nám dostanete: z BA smer Trenčín- Dubnica n/V – Trenčianske Teplice
Z Bánoviec n/Bebravou smer Trenčianske Teplice – Trenčianska Teplá

Osobný kontakt:
Twistovo - Oliwa resort, Teplická ul. 102/864, 914 01 Trenčianska Teplá
V dňoch: Utorok: 9,00-13,00 alebo Streda: 9,00-13,00
V iných pracovných dňoch a časoch iba po tel. dohovore.

Poštová adresa:
CK Twistovo s.r.o.
P.O.BOX 38
820 07 BraBslava
Tel.: 0908 408 408, 02/20743377
E-mailový kontakt: twistovo@twistovo.sk

www.twistovo.sk



Niečo o nás...
Máme:

– Certifikát vysokej dôveryhodnosti AA-Licenciu na prevádzkovanie CK
– Poistenie proti úpadku CK

– 15-ročné skúsenosti
– Areál s množstvom ihrísk

– kvalitný program
– Skvelých animátorov

– Domácu, chutnú zdravú stravu bez polotovarov
– Rozumnú cenu

Kto je kto v Twistove
Vlado VošBnár a Klaudia VošBnárová – riadia

Majka a Lenka
– starajú sa o čistotu

Maťo a Maťo
tvoria

Dušan Mikláš – šéfuje Oliwe
Alenka Miklášová –
prevádzkuje

Kaja Mokošová – asistuje

Evka, Ruženka, Violka, Martuška, Majka, Jarka
– varia najlepšie na svete



Zábavu vám prinášajú
Naši HV – hlavní animátori

A naj TWISTOVO TEAM
Matej B., Maca, Marek B., Bobčo, Slavo, Ivka – Ivica, Nika B., Nela B., Zuzka B., Lacino, Naty, Monika,
Ivana Č., Tina, Peťa D., Filip, Jakub Ď., Peťa F., Mário, Jana H., Katka H., Klingáč, Jožo, Lukáš, Simča, Mily,
Maky, Sisa, Lenka, Peťo J., Timo, Tamara, Deana, Robo, Ivana K., Duško, Mirka K., Zuzka K., Metodíček,
Bára, Lucky, Lucka, Paťa M., Meďák, Ivana M., Pipo, Petronela, Bibi, Zuzka N., Mirka O., Nika P., Jakub P.,
Soňa – Rio, Oliver, Zuzana P., Mirka P., Eliška, Sára, Paťa P., Julka, Rajko, Jakub R., Tomáš R., Majka S., Zeta,
Paulína, Betka, Natália S., Veronika – čka, Viky, KrisCna, Natália Š., Juraj T., Robo T., Mirec, Andy

... a my všetci,
vám ďakujeme

za prejavenú dôveru...

� Bobčo � Maťo� Marek
� Ivka

� Slávo

� Maca



Je pre nás samozrejmosťou
mať všetkých 5P

samozrejme pre vás

perfektný Personál

Prostredie podľa predstáv

Program plný prekvapení

Plnohodnotná Papanica

Prvá Pomoc pre prípad potreby

CK Twistovo s.r.o., www.twistovo.sk, twistovo@twistovo.sk, www.oliwa.sk
0908 408 408, 02/20743377

Obsah: Klaudia VošBnárová, Grafika : Juraj Zvalo, Spolupracovala: Karin Zvalová

Naši partneri

Skupina
Downhill


