Kraso klub Detva
Zimný štadión, M. R. Štefánika 59, 962 12 Detva

Organizátor:

Kraso klub Detva

Miesto konania:

Zimný štadión, M. R. Štefánika 59, 962 12 Detva

Termín konania:

04.08.2013 – 10.08.2012

Hlavný tréner:
V spolupráci s :

Hana Töcziková
Ľuboš Remiš

Tréner balet, tanec:
Tréner gymnastika:

Zuzana Sekerešová, Sára Zorvanová
Katarína Krekáňová, Zuzana Cerovská

Cena:

150,- € - tréningový proces
144,- € - ubytovanie + plná penzia
294,- € SPOLU

» dvojfázový tréning na ľade pre všetky skupiny (tréningová

V cene je zahrnuté:

jednotka 60min.)

» denne dvojfázový tréning suchý (gymnastika, balet /
tanec) pre všetky skupiny (tréningová jednotka 60min.)
» ubytovanie, plná penzia
V cene nie je zahrnuté:
Prihlášky:

» poistenie účastníkov
» náklady na vlastného trénera

posielať e-mailom na adresu: detva@krasodetva.sk do 15.05.2013

Zálohová platba:

» platbu preveďte prevodným príkazom na číslo účtu:
TATRABANKA Zvolen, č.ú.: 2927869771/1100
VS: 082013, do správy pre prijímateľa - priezvisko účastníka, klub
» uhradiť najneskôr do 05.06.2013 vo výške 150,-€

Doplatok:

» v hotovosti pri nástupe na sústredenie

Potvrdenie účasti prebehne po zaplatení zálohy.
Vedúci sústredenia:

Mgr. Mária Lörinčíková
mobil: +421 903 273 543
e-mail: lorincikova@krasodetva.sk

Mobil : +421/903 273 543
e-mail: lorincikova@krasodetva.sk

IČO: 42197431
DIČ: 2820016353

registrácia: MNV SR - 08.12.2011
VVS/1-900/90 - 386 99

Dôležité informácie :
Po uzavretí prihlášok a naplnení skupín sa prihlásený pretekár bez potvrdenej účasti
stáva náhradníkom. Náhradník bude oslovený po uvoľnení miesta.
Pri neúčasti sa poplatok za tréningový proces nevráti, pokiaľ nebude za
prihláseného účastníka náhrada.
Ubytovanie:

» Zimný štadión, M. R. Štefánika 59, 962 12 Detva
(2 lôžkové izby, každá televízor, pripojenie WIFI, sprcha,
WC, k dispozícii kuchynka, spoločenská miestnosť)

» ,,OLYMP“ tenis centrum Detva, za Zimným štadiónom
(2, 3, 4, lôžkové izby v prípade potreby prístelka, každá
televízor, pripojenie WIFI, niektoré izby soc. zariadenie,
niektoré izby spoločné soc. zariadenie, k dispozícii altánok
– vonkajšie posedenie, tenisové dvorce + ten. rakety – za
poplatok)
Organizácia sústredenia:
V prípade neúčasti vlastného trénera, je možné zabezpečiť pre daného pretekára trénera
za doplatok:
» Hana Töcziková 10,- € / deň
» Ľuboš Remiš 10,- € / deň
» Tomáš Kunya 8,- € / deň
Otvorenie a ukončenie sústredenia:
Začína sa večerou a končí sa obedom.
nedeľa 04.08.2013 o 17:30 - večera
prezentácia a ubytovanie od 16:00 hod. na Zimnom štadióne Detva
Ukončenie: sobota 10.08.2013 po dopoludňajšom tréningu
v prípade skoršieho odchodu – obed vo forme balíčka
Upozornenie:
Účastníci prihlásením sa na toto sústredenie berú na vedomie, že organizátor
nezodpovedá za možné zranenia. Každý účastník musí mať so sebou zdravotné
poistenie (preukaz poistenca), ktoré je platné na území SR. Účasť na tejto akcii je na
vlastnú zodpovednosť.
Otvorenie:

Všeobecne:
Akcia je plánovaná na max. 60 korčuliarov, ktorí budú rozdelení do 4 skupín.
1. skupina max 12 korčuliarov
2. skupina max 14 korčuliarov
3. skupina max 17 korčuliarov
4. skupina max 17 korčuliarov
Do skupiny 1. a 2. budú zaradení pretekári od kategórie žiactva, skupina č.3 je pre
kategórie IK a nádeje, č.4 pre kategórie nádeje, hviezdičky a začiatočníci.
Presuny na suché tréningy budú zabezpečené v doprovode dospelej osoby.
Časový rozpis sústredenia, rozpis tréningov, zoznam prijatých účastníkov, zaradenie do
skupín, bude zverejnený do 05.07.2013 na www.krasodetva.sk

Mobil : +421/903 273 543
e-mail: lorincikova@krasodetva.sk

IČO: 42197431
DIČ: 2820016353

registrácia: MNV SR - 08.12.2011
VVS/1-900/90 - 386 99
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LEGENDA:

A – Zimný štadión, ubytovanie zimný štadión
B - ,,Olymp“ tenis centrum – ubytovanie + strava
C – Telocvičňa
D – Gymnastická hala
E – Ranč ( pre voľný čas)

VIDÍME SA V DETVE 

Korešpondenčná adresa:

Kraso klub Detva, Mgr. Mária Lörinčíková
Nám. Slobody 1890/20, 960 01 ZVOLEN

Mobil : +421/903 273 543
e-mail: lorincikova@krasodetva.sk

IČO: 42197431
DIČ: 2820016353

registrácia: MNV SR - 08.12.2011
VVS/1-900/90 - 386 99

