
   Klub seniorov vo Veľkých BierovciachKlub seniorov vo Veľkých BierovciachKlub seniorov vo Veľkých BierovciachKlub seniorov vo Veľkých Bierovciach  

        
                       Výkonný výbor Klubu seniorov vo Veľkých Bierovciach oznamuje  
členom klubu členom klubu členom klubu členom klubu a občanom Veľkých Bieroviec, žeobčanom Veľkých Bieroviec, žeobčanom Veľkých Bieroviec, žeobčanom Veľkých Bieroviec, že kúpanie v termálnych kúpanie v termálnych kúpanie v termálnych kúpanie v termálnych 
kúpeľoch Malé Bielice  sa uskutoční kúpeľoch Malé Bielice  sa uskutoční kúpeľoch Malé Bielice  sa uskutoční kúpeľoch Malé Bielice  sa uskutoční 8.11.8.11.8.11.8.11.2022202220222022                        (utorok) 
    
Autobus bude pristavený pred Obecným úradom a odchod na kúpanie bude Autobus bude pristavený pred Obecným úradom a odchod na kúpanie bude Autobus bude pristavený pred Obecným úradom a odchod na kúpanie bude Autobus bude pristavený pred Obecným úradom a odchod na kúpanie bude 
o 8 °° hodine ráno. Doprava  autobusom pre záujemcov o kúpanie je o 8 °° hodine ráno. Doprava  autobusom pre záujemcov o kúpanie je o 8 °° hodine ráno. Doprava  autobusom pre záujemcov o kúpanie je o 8 °° hodine ráno. Doprava  autobusom pre záujemcov o kúpanie je 
zdarma. Kúpanie v termálnych kúpeľoch bude od 9°° zdarma. Kúpanie v termálnych kúpeľoch bude od 9°° zdarma. Kúpanie v termálnych kúpeľoch bude od 9°° zdarma. Kúpanie v termálnych kúpeľoch bude od 9°° ----    13°° hodiny. 13°° hodiny. 13°° hodiny. 13°° hodiny. 
Poplatok za kúpanie je 9,90 eur + záloha na kľúPoplatok za kúpanie je 9,90 eur + záloha na kľúPoplatok za kúpanie je 9,90 eur + záloha na kľúPoplatok za kúpanie je 9,90 eur + záloha na kľúčik od kabínky 1 euro. čik od kabínky 1 euro. čik od kabínky 1 euro. čik od kabínky 1 euro. 
Záloha 1 euro sa pri vrátení kľúča  vracia. VZáloha 1 euro sa pri vrátení kľúča  vracia. VZáloha 1 euro sa pri vrátení kľúča  vracia. VZáloha 1 euro sa pri vrátení kľúča  vracia. V    prípade, že bude záujemcov prípade, že bude záujemcov prípade, že bude záujemcov prípade, že bude záujemcov 
menej ako 30 bude poplatok menej ako 30 bude poplatok menej ako 30 bude poplatok menej ako 30 bude poplatok     za kúpanie za kúpanie za kúpanie za kúpanie 11,90 eur11,90 eur11,90 eur11,90 eur        
    
So sebou je potrebné si zobrať: plavkySo sebou je potrebné si zobrať: plavkySo sebou je potrebné si zobrať: plavkySo sebou je potrebné si zobrať: plavky    
                                                                                                                                                                                                                            uterákuterákuterákuterák    
                                                                                                                                                                                                                            prezprezprezprezúúúúvky odolné vodevky odolné vodevky odolné vodevky odolné vode    
                                                                                                                                                                                                                            ( napr. žabky ) 
 
Záujemcovia o kúpanie v termálnych kúpeľoch Malé BieliceZáujemcovia o kúpanie v termálnych kúpeľoch Malé BieliceZáujemcovia o kúpanie v termálnych kúpeľoch Malé BieliceZáujemcovia o kúpanie v termálnych kúpeľoch Malé Bielice    sa môžu sa môžu sa môžu sa môžu 
prihlásiť u pani Margaréty Bahnovej.prihlásiť u pani Margaréty Bahnovej.prihlásiť u pani Margaréty Bahnovej.prihlásiť u pani Margaréty Bahnovej.    
Upozorňujeme záujemcov o kúpanie, že v termálnych kúpeľoch je zakázané Upozorňujeme záujemcov o kúpanie, že v termálnych kúpeľoch je zakázané Upozorňujeme záujemcov o kúpanie, že v termálnych kúpeľoch je zakázané Upozorňujeme záujemcov o kúpanie, že v termálnych kúpeľoch je zakázané 
konzumovať prinesené jedlo. Nápoj, prípadne jedlo je možné zakúpiť konzumovať prinesené jedlo. Nápoj, prípadne jedlo je možné zakúpiť konzumovať prinesené jedlo. Nápoj, prípadne jedlo je možné zakúpiť konzumovať prinesené jedlo. Nápoj, prípadne jedlo je možné zakúpiť 
aaaa    skonzumovať skonzumovať skonzumovať skonzumovať jedine vjedine vjedine vjedine v    bufete.bufete.bufete.bufete.    
 


