
Bratislavské zenové centrum  

Bratislavské zenové centrum, Hanulova 5, 841 01 Bratislava, M: 0905 381 899, E: bratislava@kwanumzen.sk, 
Slovenská zenová škola Kwan Um Bratislava, www.kwanumzen.sk, IČO: 37067508 

Vás srdečne pozýva na  

jong meng džong džin (zenové meditačné ústranie) 
Buddhovho osvietenia 
pod vedením  

majstra dharmy Olega Šuka  

 

 

Začiatok (prvý vstup):   10.12.2015 (štvrtok) od 17:00 do 18:00 
Druhý vstup:   11.12.2015 (piatok) od 17:30 do 18:00 

Koniec:   13.12.2015 (nedeľa) cca o 14:00 

Priniesť so sebou:  prezuvky, hygienické potreby , uterák, formálne šaty na cvičenie, 
spací vak a karimatku (tí, čo nespia v izbách) 

Cena ústrania:  študenti, nezamestnaní, nováčik (prvý JMDD) – 50 %-ná zľava 

Cena (€) Fanúšik Člen Učiteľ dharmy 
Nezaplatená záloha do 

4.12.2015 vrátane 
Študent / nezamest-

naný / „nováčik“ 

1. vstup 75 € 60 € 45 € 80 € -50% 

2. vstup 75 € 60 € 45 € 80 € -50 % 

Adresa:  Surya Centrum, Moravské Lieskové – Brestové 1282 
 48.833071, 17.759956  viac na: http://www.suryacentrum.sk/kontakt/ 

Kontakty: Zenové centrum – e: bratislava@kwanumzen.sk 
 Opát  – m: 0905 368 368 

Reč dharmy: verejná, 12.12.2015 o 14:30 – Surya Centrum 

Doprava: 
Surya Centrum sa nachádza v malebnom prostredí Bielych Karpát neďaleko Nového Mesta n/Váhom. 
Ako sa sem dostať: http://www.suryacentrum.sk/kontakt/ 

REGISTRÁCIA:  
Registrovať sa môžete: 

- cez tabuľku „ucastnici ustrania“ na https://goo.gl/Trwu70 

- emailom: na adresu bratislava@kwanumzen.sk. Ak ste nový študent, uveďte: Meno, priezvisko, 
adresu vrátane PSČ, kontakt (telefón, email), príp. počet prijatých predpisov a dátum ich prijatia. 

Registrujte sa a plaťte zálohu najneskôr do 4.12.2015 vrátane !!! 

ZÁLOHA: 

Zálohu (min 50 % ceny) vyplaťte najneskôr do 4.12.2015 vrátane -  v hotovosti (osobne) 
v Bratislavskom zenovom centre, alebo prevodom na účet 2619809718/1100 v Tatrabanke (do po-
známky treba uviesť: JMDD 2015-12 a vaše meno/skratku) najneskôr do 4.12.2015 vrátane. Pri bez-
hotovostnej platbe mimo Tatra banky uhraďte platbu najneskôr 2.12.2015. Zvyšok platby uhradíte 
na ústraní. Pri zrušení účasti sa záloha nevracia. Počet účastníkov je obmedzený na 15. Členovia 
musia mať zaplatené členské príspevky za rok 2015 – najneskôr v deň ústrania!  

Prosím, skús dodr-
žať termíny vstu-
pov ako súčasť 

svojej praxe 

Registruj sa 
a zaplať zálohu do 
4.12.2015 vrátane 
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