
Spojení tradice:
Rakouská pojišťovna Merkur a radost z pohybu!

Kontaktujte nás!
www.merkur-lifestyle.cz 
office@merkur-lifestyle.cz
T: 220 980 955

Merkur sportovní příměstský 
kemp „Objev svůj talent“
16.07. – 20.07.2018

Příměstský kemp Merkur  
nabitý sportem!

Víceúčelové top sportoviště Německé školy
v Praze u metra Nové Butovice

Věk: 6 – 14 let 

Až 25 tradičních i méně známých sportů,
smysl pro fair-play, hry a zábava

Profi trenéři, zkušení instruktoři, dozor

Úrazové pojištění Merkur po dobu
kempu zdarma

Sportovní tričko, láhev na vodu a další
překvapení jako dárek zdarma



Hledáte vhodnou zábavu pro své děti 
během prázdnin? Přemýšlíte, ve kterém 
sportu by Vaše ratolesti mohly vynikat? 
Neváhejte a přihlaste své děti na spor-
tovní kemp rakouské pojišťovny Merkur. 
Ve spolupráci s profesionálním týmem ze 
společnosti Sportjoy jsme připravili pestrý 
program plný sportovních aktivit, zábavy 
a her. Děti si vyzkouší mnoho tradičních i 
netradičních sportů a možná objeví svůj 
talent, či zálibu v některém z nich.

Merkur sportovní příměstský 
kemp „Objev svůj talent“

Termín a místo  
konání

16.07. – 20.07.2018
Sportovní areál Německé školy
v Praze u metra Nové Butovice,
Schwarzenberská 1/700, Praha 5

Cena kempu Merkur

3.490 Kč/dítě
Sleva pro sourozence: 190 Kč/dítě
Speciální cena: 2.990 Kč/dítě*

*pro stálé a nové klienty Merkur 
Versicherung AG

• Pestrý program s ohledem na  
věk a pohybové schopnosti dětí

• V průběhu týdne až 25 různých 
sportů a volnočasových aktivit

• Celodenní strava (oběd, 
2x svačina) a pitný režim

• Profi trenéři, zkušení instruktoři a 
dozor (7:30 – 17:30)

• Víceúčelové top sportoviště 
Německé školy v Praze

• Jako dárek multifunkční tričko, 
láhev na vodu a další překvapení

• Úrazové pojištění Merkur

Tento prospekt obsahuje krátké, přehledné informace; nejedná se však o nabídku ani veřejnou nabídku v právním smyslu zakládající jakákoliv 
práva a povinnosti. Zde obsažené informace nemohou nahradit podrobné poradenství. Chyby tisku a chyby sazby vyhrazeny. Stav k únoru 2018. 
Merkur Versicherung AG, Joanneumring 22, 8010 Graz, Rakouská republika. E-mail: office@merkur-pojistovna.cz; www.merkur-pojistovna.cz.

Merkur know-how od roku 1798
Pojišťovna Merkur je nejstarší pojišťovnou v Ra-
kousku a od založení roku 1798 v Grazu jednou z 
nejinovativnějších zdravotních pojišťoven ve  
střední Evropě.


