
Vážení rodičia,  

Projekt Integrácia aj tento rok vyhlasuje súťaž „Ukáž ako aj Ty vieš pomáhať - pomôž a 
vyhraj!“ Cieľom tejto súťaže je nabádať deti, aby konali dobré skutky.  Účastníkom súťaže sa 
môže stať akékoľvek dieťa bez rozdielu, ktoré nám napíše pravdivý príbeh o tom ako 
pomohlo svojmu kamarátovi, ktorý potreboval pomoc a prejavilo tak svoj cit, empatiu a 
ľudskosť. 

Napísaný krátky príbeh pomoci, je potrebné zaslať na e-mail:   

2010integracia@gmail.com 

Najkrajšie príbehy odmeníme skvelým zájazdom za Stanislavom Lobotkom do Španielska! 

Viac informácii môžete nájsť na: 

http://integracia.net/clanok/368/integracia_aj_v_roku_2018_vyhlasuje_sutaz_ukaz_ako_aj_
ty_vies_pomahat_-_pomoz_a_vyhraj.html 

Touto cestou Vás úctivo žiadame o informovanie Vašich žiakov o tejto jedinečnej 
príležitosti zúčastniť sa nezabudnuteľného zájazdu s Projektom Integrácia! 

 

Srdečne ďakujeme.. 

  

 

Zároveň by sme radi dali deťom a ich rodičom do pozornosti skvelú príležitosť, ktorú 
organizuje dlhoročný partner Projektu Integrácia: 

  

Dobrý deň, Vážení rodičia,  

dovoľte, aby sme Vám a Vašim deťom, juniorom, chlapcom i dievčatám vo veku od 5 do 17 

rokov ponúkli možnosť zúčastniť sa letného futbalového kempu akadémie veľkoklubu 

INTER Miláno na Slovensku v dvoch 6-dňových turnusoch 2/7-7/7/2018 a 9/7-14/7/2018 s 

ubytovaním alebo bez ubytovania. 

Po veľmi úspešnom premiérovom ročníku v júli 2017, prinášame v priamej spolupráci s klubom 

F.C. Internazionale Miláno opäť možnosť našim mladým hráčom, brankárom vyskúšať si 

tréningový proces, nové zážitky a skúsenosti pod vedením profesionálnych trénerov nerazzurri.  
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Registrácia do kempu INTER Academy Camp Slovakia 2018 (IAC SK) je už spustená, a práve 

teraz môžete využiť výrazné zľavy a bonusy na zápisnom, napr.: 

  pri objednávke a platbe do 15/1/2018 

  pre registrovaných členov v 1. oficálnom slovenskom fanklube "INTER Club 

Slovakia" 

  pre účastníkov kempu v 2017 zálohová platba len vo výške 50% 

  zľavy pre súrodencov alebo v prípade zápisu do obidvoch turnusov 

Neváhajte, počet miest je limitovaný! 

  

Zároveň Vám prinášame možnosť prekvapiť Vašich najmilších krásnym Vianočným darčekom 

vo forme personalizovaného darčekového poukazu na účasť v kempe: 
  

  

Viac info: 

  web kempu IAC SK - kliknite, prosím, tu 

  facebook kempu IAC SK - kliknite, prosím, tu 

  instargram kempu IAC SK - kliknite, prosím, tu 

  e-Prihláška aj s cenami kempu IAC SK - kliknite, prosím, tu 

  0917/226 839  |  0903/394 569  |  sport@rmgroup.sk 
  

 

 
 

Prípadne by Vás mohla zaujať naša ponuka ako Vianočný darček alebo len tak pre potešenie: 
  

členstvo v "INTER Club 
Slovakia" 

http://app.seqhev.cz/public/open/nlink/?u=791aee26-6981-11e4-96a5-002590a1e85a&c=c1a5c7b5-8d3c-11e4-82b1-002590a1e85a&l=3c54575a-e0c9-11e7-8d49-020a883e54bd&sid=438fcc50dec04f3a9a4f34c5b946f126
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Darujte sebe, svojim blízkym alebo priateľom 

členstvo v 1. oficiálnom fanklube nerazzuri 

na Slovensku a získajte množstvo 

benefitov... 

viac info  
 

   

detský kit "INTER 
Academy Camp" 

Potešte svoje dieťa setom "INTER Academy 

Camp" - NIKE dres+šortky, štucne, tričko, 

čiapka, športové vrecko... (komplet alebo aj 

na kusy) 

viac info  
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