
 

GEOTAJ DELTA 
 

TAJOMNÝ GEOWÍKEND (DELTA) bude niečo, čo tu ešte 

nebolo. Koncom júna sa bude konať ďalší legendárny 

GEOTAJ. Dátum konania je 24.-25. jún 2023, odchod v 

sobotu o 8.08 návrat v nedeľu o 19.19. Príchod a odchod z 

Bratislavy. Počas tajného výjazdu GEOTAJ DELTA zažijete 

Strednú Áziu, Afriku, Japonsko, aj návrat do 19. storočia. 

Zabezpečená je doprava všemožného charakteru, nocľah 

s raňajkami, vstupy do čohokoľvek, gastrozážitky 

nepredvídateľnej kvality, budú vám povievať vlasy aj uši. 

Zábava a zážitky sú garantované.   

 

Repetitórium - GEOTAJ? 

Dobrovoľný výjazd opradený tajomstvom. Neviete kam 

idete, neviete čo budete robiť a neviete ani s kým.  

 Čo sa bude diať na GEOTAJi? 

Objavíme garantovane nové, zaujímavé a inšpiratívne 

lokality, stavby, inštitúcie, podujatia .... Garantujeme vám, 

že zažijete veľa nového a dozviete sa veľa zaujímavých 

informácií praktického aj nepraktického charakteru. 

Je GEOTAj bezpečný? 

Tristošesťdesiat percentne. Žiadne riziká nepestujeme, t. j. dodržiavať sa musia všetky pravidlá vlády, 

zdravotníkov, polície aj zdravého rozumu.  

Kto sa môže zúčastniť GEOTAJa? Študenti a pedagógovia Prif UK, priaznivci GEER a geografie.  

Aké sú podmienky účasti na GEOTAJi? 

Vyplniť záväznú prihlášku a dodržať podmienky, ktoré sú v nej. 

Je program GEOTAJov náročný? 

Pre každý GEOTAJ je stanovená náročnosť od 1 do 5 plameňov (GEOTAJ bez plameňa neexistuje). 

GEOTAJ DELTA má 2-4 plamene (podľa toho, na čo si trúfate). 

Aké sú benefity GEOTAJov? 

Garantovane sa rozvinú vaše zručnosti (iste sa naučíte mnoho nových vecí), zlepší sa vaša kreativita 

a najmä uvidíte a zažijete perfektné miesta a skvelo sa zabavíte. 

 



Pre GEOTAJ Delta platí, že prihlášky sa musia vyplniť do 28.2. do 28 hodiny a 02 minúty. Vtedy sa 

rozhodne o konaní alebo nekonaní GEOTAJ DELTA. O zaradení do GEOTAJ DELTA rozhoduje čas 

zaslania vyplnenej záväznej prihlášky. Po uzavretí registrácie Vám zašleme potvrdzovací email o 

zaradení do exkurzie a inštrukcie k platbe. 

Záväzná prihláška: PRIHLASOVACÍ FORMULÁR  

Termín: 24.- 25.6. 2023 (SO-NE) 

Cena: 90,- EUR pre študentov a učiteľov Katedry regionálnej geografie a rozvoja regiónov (dotácia 

katedry 40 EUR) 

Cena: 120,- EUR pre ostatných (dotácia katedry 10 EUR) 

Cena zahŕňa: dopravu, ubytovanie s raňajkami, vybraté vstupy a aktivity 

Cena nezahŕňa: poistenie, stravovanie okrem raňajok a pitný režim, fakultatívne vstupy a aktivity 

Odborný garant: prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD. 

Kontakt: rg.exkurzia@gmail.com 

 

WEB:  www.regionalnageografia.sk 

         Geografické exkurzie a expedície Regionálky  

         GeografickeExkurzie&Expedicie 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScypJDBN-bS_AvSU0Jroy7Vf0EYz0nkT1KBp_ZglBu6mY-5CA/viewform
http://www.regionalnageografia.sk/
https://www.facebook.com/GeografickeExkurzieaExpedicie/
https://www.instagram.com/geografickeexkurzieaexpedicie/

