
 

 

LETNÝ KUNG FU KEMP 2019 

14.07.-28.07.2019 

 

Konfuciov inštitút pri Univerzite Komenského v Bratislave v spolupráci so 

Školou KungFu a Taiji organizuje Letný Kungfu kemp, ktorého hlavné 

zameranie je výučba čínskeho jazyka a kung fu. Kemp je určený pre všetkých 

záujemcov o čínsky jazyk a kultúru, ale predovšetkým pre ţiakov Školy Kung 

Fu a Taiji. 

 
Miesto konania: Peking, Chengdu a Shanghai 

 
 

 Peking je hlavné mesto ČĽR  s bohatou históriou a mnoţstvom 

zaujímavých pamiatok. Je druhým najväčším mestom Číny.  Najvýraznejšími 

pamiatkami, pre ktoré sa oplatí Peking navštíviť,  je najväčší palácový 

komplex na svete - 

Zakázané mesto a tzv. 

ôsmy div sveta - Čínsky 

múr, ktorý sa tiahne 

naprieč  severnou Čínou.  

V Pekingu môţete 

ochutnať rozmanité 

čínske a ázijské 

špeciality, ale tieţ chutné 

jedlá medzinárodnej 

kuchyne. Špecialitou 

číslo jedna je Pekinská  kačica. Niet reštaurácie, ktorá by túto pochúťku 

nemala na jedálnom lístku.  

 

.   

Zakázané 

mesto 

──── 

Čínsky múr 

──── 

Panda 

centrum 

──── 

TaiChi v 

horách 

Qingcheng 

 

Športová 

univerzita 

Chengu 

----------- 

Leshan  

Veľký Budha 

----------- 

Tradičná 

dedina v   

Zhouzhuang 

 

 



ChengDu je hlavné mesto provincie Sichuan.  Označuje sa 

ako mesto s najlepším jedlom na svete. Sichuanska kuchyna je 

známa ako tá najpikantnejšia  v celej Čine.  Okrem dobrého 

jedla, mnoţstva chrámov a historických 

pamiatok, či krásnych hôr,  je Chengdu centrom 

ohrozeného ţivočíšneho druhu - pánd. Niet 

lepšieho miesta na ich obdiv ako mesto 

Chengdu.   

 

 

Shanghai je mesto, ktoré sa spája s modernou Čínou. Je najľudnatejším mestom Číny. Shanghai očarí 

návštevníkov svojou veľkosťou, prepracovanou dopravou a mnoţstvom zelene v meste. Je jedným z 

prvých miest, kde sa miešala miestna kultúra so západnou vo všetkých oblastiach ţivota. Dnes je 

centrom najrýchlejšie sa rozvíjajúcej ekonomiky planéty.   

 

 

 

Podmienky účasti: 

 Minimálny vek účastníkov:  15 rokov 

V prípade, ţe sa kempu zúčastní mládeţ vo veku menej ako 18 rokov, je potrebné doplniť 

písomné povolenie od rodičov, alebo účasť rodičov na kempe.  

 

 Prihlásenie a úhrada zálohy 220 € bankovým prevodom na účet spoločnosti zabezpečujúcej 

potrebnú logistiku v ČLR do 10.3.2019.  Záloha bude účastníkom vrátená v hotovosti  ihneď 

po príchode do ČĽR. V prípade, ţe účastník cestu do ČĽR odvolá, záloha sa nebude vracať späť.  

 

 Pred odchodom do ČĽR je nutné, aby účastník navštevoval trojmesačný  kurz čínskeho jazyka, 

ktorý začne v marci 2019 a bude prebiehať  kaţdú  sobotu. Cena kurzu je 90 €. Absolvovanie 

tohto kurzu je povinné pre všetkých záujemcov o Letný KungFu kemp. Presný termín konania 

kurzu bude účastníkom vopred oznámený.  

 

 Kemp je vhodný aj pre záujemcov, ktorí necvičia kungfu a nemajú s ním ţiadne skúsenosti , 

predovšetkým však pre ţiakov Školy Kungfu a Taiji. Výučba bude prebiehať  v skupinách (cca 

10 účastníkov na jedného učiteľa). 



 

 Účastníci Letného KungFu Kempu si hradia 

sami:                         

 spiatočnú letenku Viedeň - Peking a 

Shanghai - Viedeň 

 medzinárodné cestovné poistenie 

 víza 

 vreckové 

 

Všetky ostatné náklady (cca 1 200 € na osobu za 

14 dní) hradí Ministerstvo školstva ČĽR.  

  

 

 Pre všetkých účastníkov sa bude konať spoločné stretnutie, na ktorom sa preberú ďalšie 

informácie týkajúce sa Letného KungFu kempu.  

 

 

 Prihlásiť sa môţete mailom na adrese 

kungu@kungfu.sk. Záujemca 

dostane prihlášku, ktorú je potrebné 

vyplniť a spätne zaslať do 10.3. 2019.  

 

 

 Ţiaci KungFu a Taiji sa môţu prihlásiť 

josobne na tréning.   

 

 

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť. 

 

 

 

 

 

 

 

Info:  

0908 948 215 

www.kungfu.sk 

 


