
 

Milí priatelia, 
srdečne Vás pozývame na  

18. ročník medzinárodného festivalu 
bonsajov, suiseki a čaju 

 

BONSAI SLOVAKIA 2015 
 

16. – 19. apríl 2015 
 výstavisko Agrokomplex, pavilón A 
 

Budeme veľmi radi, ak sa výstavy zúčastníte 
a budete na nej prezentovať svoje krásne bonsaje 
a suiseki. I tento rok budú najkrajšie exempláre 
vybrané odbornou porotou a odmenené cenami. 
 

NOVINKA: Okrem medzinárodného hodnotenia chystáme i súťaž slovenských bonsajov, aby ocenenie 
kreatívnej a trpezlivej práce posunulo slovenskú bonsajovú tvorbu vpred. 
 

Viac informácií o programe nájdete na        www.e-bonsai.eu 
Archív starších ročníkov:      www.bonsai-slovakia.sk 

 

 
Voľný vstup: 
Každý vystavovateľ získa voľný vstup na výstavisko 
počas celej výstavy. Voľný vstup platí aj na celý 
program prednášok a  tvarovaní, spoločenský večer 
s udeľovaním cien a  posedenie v Čajovni dobrých ľudí.  
 

Vystavovateľská karta BONSAI SLOVAKIA: 
Získa ju každý vystavovateľ, na základe nej si môže 
uplatniť zľavu 5% z každého nákupu v centre Bonsai 
Slovakia Nitra do 31. 12. 2015. 

 

Želáme Vám veľa zdravia a peknú jar. 
S pozdravom                                                                                                        

 

Organizátori výstavy:   
Alenka a Vladimír Ondejčíkoví 
Bonsai Slovakia® - Čajovňa dobrých ľudí® 
Pri synagóge 3, pešia zóna,   949 01 Nitra 
Tel:     037-6522582        
E-mail:    bonsai@e-bonsai.sk   tea@e-tea.sk  
 

www.e-tea.eu 
www.e-bonsai.eu 
www.bonsai-slovakia.sk 
 
Denné  aktuality na Facebooku:  
 http://www.facebook.com/cajovnanitra  
 http://www.facebook.com/e.bonsai.eu 
 

 

LOSOVANIE O CENY  
 

PRE VŠETKÝCH VYSTAVOVATEĽOV  
BONSAJOV A SUISEKI 

 

  1. cena: Kirakuni®Professional  
                 Bonsajové nožnice a drôty  
  2. cena: Kirakuni®Professional  
                 Bonsajové nožnice 
 3. cena:  Kirakuni®Professional 
                 Sada kvalitných drôtov   
  4. cena: Kirakuni®Professional  
                 obal na náradie - japonský typ 
  4. cena: Slávny japonský čaj Matcha 
  5. cena: Japonská čajová miska  
  6. cena: Ručne vyrobená čajová miska  
  7. cena: Bonsajová miska Pa-Pao 
  8. cena: Čajová čokoláda s japon. Matchou 
  9. cena: Elixír krásnych žien  
10. cena: Posedenie pre 2 osoby  
                 v Čajovni dobrých ľudí 
...  extra  kurz Nitrianskej bonsajovej školy 
... a ďalšie milé extra ceny  
 
 

Každý vystavovateľ  
bude zaradený do losovania o ceny. 

 

Zlosovanie a odovzdávanie cien sa uskutoční 
na galavečere Bonsai Slovakia 2015 

17. 4. 2015 o 19,00  v pavilóne A. 

http://www.e-bonsai.eu/
mailto:bonsai@e-bonsai.sk
mailto:tea@e-tea.sk
http://www.e-tea.eu/
http://www.e-bonsai.eu/
http://www.bonsai-slovakia.sk/
http://www.facebook.com/cajovnanitra
http://www.facebook.com/e.bonsai.eu


                                                         
 

POKYNY  PRE  VYSTAVOVATEĽOV ......... 2015 
 

Milí priatelia, ak máte záujem zúčastniť sa výstavy „BONSAI SLOVAKIA 2015“ ako vystavovatelia, prečítajte si 
prosím pozorne naše pokyny. Prosíme Vás, aby ste sa ich pridŕžali. Nie je to samoúčelné a každý papierik slúži k dobrej 
organizácii a bezpečnosti Vašich exponátov.  

 

1. Vyberte bonsaje, ktoré chcete vystavovať.  
2. Určite ich presné rodové a druhové meno a napíšte ho bez chýb.  
3. Bonsaje musia byť zdravé, upravené, s estetickým povrchom (machom a pod.) a vyleštenou miskou.  

Na každý bonsaj pred transportom priviažte papierik „Označenie bonsaja na výstavu“ z čelnej strany.  
4. Suiseki označte lístočkom “Označenie suiseki na výstavu“ a ešte prilepte odspodu na každý kameň i na 

podstavce a všetky doplnky Vaše meno a mesto. Označte, ktorá strana suiseki je čelná! 
5. Bonsaje aj suiseki doporučujeme aranžovať so stolíkmi. (Nie je to však podmienkou). 
6. Ak chcete, aby sa Vám bonsaje a suiseki vrátili domov v tom istom obale (krabici, debničke, taške...), v ktorých 

ste ich posielali, označte zreteľne aj tieto Vaším menom a mestom. 
7. Vyplňte presne, úplne, čitateľne a bez chýb všetky formuláre.  
8. Každoročne sa snažíme zabezpečiť dopravu bonsajov do Nitry zo smeru Bratislava a najmä z východného 

Slovenska. Je to však náročné a veľmi by sme ocenili, ak by ste si boli ochotní zariadiť vlastnú dopravu, alebo 
priviezť bonsaje osobne do Nitry. Ak máte záujem o našu dopravu, dopíšte nám to výrazne rukou na návratku. 
Záujemcov budeme priebežne informovať o možnosti spoločnej dopravy z miest, kde sa budú bonsaje a suiseki 
koncentrovať tak, ako po minulé roky.  

9. Bonsaje a suiseki privezte prosím na výstavisko Agrokomplex, pavilón A, kde ich budeme preberať 
14. apríla 2014  9,00 - 17 , 00. V prvý deň výstavy sa už bonsaje nedajú dokladať do expozície. 

 
Veľmi pekne Vám ďakujeme Vám za ochotu a spoluprácu!                                                         

 
VYSTAVOVATEĽSKÉ FORMULÁRE 

NÁVRATKA  
Prosíme Vás, aby ste nám na priloženej návratke potvrdili Váš záujem vystavovať bonsaje a suiseki a uviedli ich 
presný počet a názvy. Skontrolujte si správne rodové a druhové mená stromov (slov. a latinské) a napíšte ich 
bez chýb! Podľa návratky sa už budú pripravovať menovky na exempláre.  
Návratku nám pošlite späť najneskôr do 25. marca 2015 !!!  
Po tomto termíne už bonsaje a suiseki na výstavu nebudú môcť byť zaradené. 

 
OZNAČENIE BONSAJA NA VÝSTAVU“  a  „OZNAČENIE SUISEKI NA VÝSTAVU    

Papiere rozstrihajte na malé lístočky, vyplňte ich a pripevnite ich na jednotlivé stromy a suiseki. Slúžia 
k označeniu exponátov pri prevoze na výstavu.  

 
REGISTER VYSTAVOVANÝCH BONSAJOV A SUISEKI  

Spolu s označenými bonsajmi a suiseki nám odovzdajte aj tento register, podľa ktorého exponáty 
skontrolujeme a preberieme – a na konci výstavy zasa vrátime. 

 
2% Z VAŠICH DANÍ 

Uchádzame sa o Vašu podporu formou 2% z Vašich daní. Venujte ich prosím na rozvoj bonsajových akcií ako je 
Bonsai Slovakia, Nitrianske bonsajové dni či ďalšie bezplatné akcie podporujúce rozvoj kvalitnej bonsajistiky na 
Slovensku. Ďakujeme. 

 

Alenka a Vladimír Ondejčíkoví 
BONSAI SLOVAKIA  – ČAJOVŇA  DOBRÝCH  ĽUDÍ 


	VYSTAVOVATEĽSKÉ FORMULÁRE

