
 

Sports Day 2019 

14. 9. 2019 o 9:00 
hod. 

REGISTRÁCIA OD 8:30  

 

X-bionic SPHERE a.s. 
 Dubová ul ica 33 /A, Šamorín 

 Chamber of Chambers je nefomálne združenie zahraničných 

obchodných komôr na Slovensku (Francúzsko, Holandsko, 

Španielsko, Rakúsko, Švédsko, Veľká Británia, Nemecko, 

Amerika a Taliansko).  

Srdečne Vás pozývame na tradičný Športový deň, pri ktorom si 

môžete zmerať svoje sily v športových súťažiach s členmi 

ostatných komôr. 

Svoje družstvo môžete zostaviť v 

nasledujúcich disciplínach: 

 

futbal (6 hráčov – zápisné 170 € + 

DPH) 

volejbal na umelom povrchu 

(6 hráčov – zápisné 70 € + DPH) 

beh na 400m (1bežec – zápisné 

20 € + DPH) 

štafetový beh (4 x 400m – 

zápisné 30€ + DPH) 

 

Vo futbale a volejbale nastúpi za 

komoru jedno mužstvo, v behu na 

400m 2 osoby, v štafetovom behu 

jeden tím bežcov.  

Každý hráč hrá na vlastné 

nebezpečenstvo. Počas celého 

dňa je zabezpečená lekárska 

služba. 

Športovci za Švédsku obchodnú 

komoru majú modré tričká s logom 

komory. Je treba nahlasiť počet 

tričiek a ich veľkosť. 

 

Prihlásenie tímov na:  
 
swedcham@sweden.sk 
najneskôr do 10.9.2019. 
 
Prosíme uviesť disciplínu, meno 
firmy, počet športovcov, telefón 
a e-mail. 
 
Radi Vám odpovieme na Vaše 
prípadné ďalšie otázky. 
 

Treba priniesť športového 

ducha, dobrú náladu a chuť 

vyhrať  

 14.9.2019 o 9:00 hod. 
 

REGISTRÁCIA OD 8:30 

 

Vašu firmu môžete prezentovať 

prostredníctvom sponzorstva, 

formou vecných darov do 

tomboly, alebo prispením do 

občerstvenia pre účastníkov 

športového dňa.  

 

Vaše firemné logo bude potom 

zverejnené v rámci podujatia  

a bude Vám vyjadrené 

poďakovanie moderátorom počas 

podujatia. 

 

 Pripravili sme pre Vás 

sprievodný program jogu 

(Katalin Zold - Ayurvedic Yoga 

Therapist & Yoga Instructor) 

a detský kútik.  

Popri športovaní máte možnosť 

stretnúť aj členov ostatných 

obchodných komôr a nadviazať 

nové kontakty. 

 

 

. 

 

Švédska obchodná komora v SR 

Kontakt: Michaela Bezecná 

E-mail: swedcham@sweden.sk 

Tel.:  +421 917 750 884 

INFORMÁCIA O SPRACÚVANí OSOBNÝCH ÚDAJOV 

ÚČASTNÍKOV PODUJATÍ 
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