
Christiland fest
1. - 3. júl 2022

Využite znížený vstupný poplatok prostredníctvom registrácie do 28.06.2022.

Vaša prihláška bude platná iba vtedy, ak do 48 hodín od zaslania prihlášky uhradíte 
nenávratnú zálohu 10 € za celú rodinu.

Záloha vám potom bude odpočítaná pri vstupnom poplatku.

_____________________________________________________________________________
Realizácia zálohy:  
 
Bankovým prevodom: IBAN: SK95 7500 0000 0040 2207 4236, VS: 202233, do poznámky 
uveďte názov „Christiland fest 2022 záloha“ 
V prípade, že zálohu uhradíte od 25.6. do 28.6.2022, je potrebné priniesť doklad o úhrade! 
______________________________________________________________________________

VSTUPNÉ POPLATKY:

• Za dieťa, ktoré nedovŕšilo 3 roky, sa neplatí.
• POZOR: Rodina, ktorá má 3 a viac detí vo veku od 3 do 12 rokov, má nárok na zľavu vo 

výške 1 € zo vstupného poplatku každého dieťaťa (nie dospelého).
• Parkovanie je zadarmo!

VSTUPNÝ POPLATOK PRE DIEŤA ZAHŔŇA: 
• Náramok
• ATRAKCIE: šmýkačky, skákacie hrady, vodný futbal, big airbag, trampolíny, hojdačky, 

hojdacie koníky, preliezky, balóny, strelnica (streľba zo vzduchovky a luku, hod 
tomahawkom), dobrodružný svet (rodeo býk, lezecká stena, rebrík, sieť, prekážková 
dráha), veľký šach, tvorivý svet, detský kútik, svet kostýmov (možnosť fotografovania sa v 
rôznych kostýmoch)

• Vstup do rozprávkového sveta, darček na záver (v sobotu a v nedeľu) 

Registrácia do 28.6.2022 Registrácia na mieste

Dospelý Dieťa Dospelý Dieťa

Piatok 2 € 4 € 3 € 6 €

Sobota 2 € 5 € 3 € 7 €

Nedeľa 2 € 5 € 3 € 7 €



ŽETÓNOVÝ SYSTÉM:
• 1 žetón = príspevok 0,50 €
• Žetóny budú k dispozícii pri vstupe na registrácii.

ATRAKCIE S POUŽITÍM ŽETÓNOV: 

STRAVA A OBČERSTVENIE S POUŽITÍM ŽETÓNOV:
• párky, klobásky, guláš, polievka, cestoviny, pečivo, ovocie (jablko, banán), zelenina, croissant, 

palacinky, lokše, hamburger - hydinový a bravčový, hranolky, hot-dog, bagety, popcorn, zmrzlina, 
nanuky, tyčinky, keksy, varená kukurica, GREEN stánok (šaláty, mozzarela, tuniak atď.)

• čaj, káva, minerálna voda, čapovaná kofola, čapované pivo (alko, nealko Radler) 

DUCHOVNÝ PROGRAM:
• Počas celého Christiland festu bude pre Vás k dispozícii Duchovný stan, v ktorom budú slúžené 

sv. omše a zabezpečený duchovný program. Celý program nájdete na webovej stránke. 

UBYTOVANIE: 
• vo vlastnom stane - príspevok 8 € na noc 

V prípade zlého počasia máme alternatívu: prespať v kultúrnom dome na vlastných karimatkách. 
Pozor: prineste si vlastný spacák a karimatku!!! 

• vo vlastnom karavane - príspevok 15 € za noc 
• Indiánsky stan - príspevok 30 €/deň - potrebné zarezervovať vopred na 

infochristilandsklene@gmail.com 

VYUŽITIE VŠETKÝCH ATRAKCIÍ JE MOŽNÉ LEN S NÁRAMKOM!
V celom areáli je vstup so zvieratami zakázaný!

Fajčenie povolené len vo vyhradených priestoroch!

KONTAKT:
e- mail: infochristilandsklene@gmail.com
web: www.kjk.sk, christiland.kjk.sk
adresa: Koinonia Ján Krstiteľ – Oáza Sklené, 038 47 Sklené 327

1 žetón Lodičky, vodný valec, penový bazén, kolotoč, obyčajný balón

2 žetóny Aquazorbing, maľovanie na tvár, segway, RC autíčka na diaľkové ovládanie, jazda na 
koni, cukrová vata

3 žetóny héliový balón

mailto:info@christiland.sk
http://www.kjk.sk

