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    Aréna Brezno (Zimný štadión L. Horského) 
    Štvrť Ladislava Novomeského 34, 977 01 Brezno 
 
    Mgr. Mária Lörinčíková – Ice Crew  

Nám. Slobody 20, 960 01 Zvolen 
 

Zimný štadión – ubytovanie pre trénerov a deti bez doprovodu. Izby  2 
- 3 lôžkové so soc. zariadením aj bez soc. zariadenia, TV na izbe, WiFi – 
free 

                            Internát pri Hotelovej a Obchodnej akadémii Brezno – Malinovského 
1, Brezno. Izby  2 - 3 lôžkové s vlastným soc. zariadením bunkového typu, spoločenská miestnosť s TV, 
WiFi – free. Ohradený areál, možnosť hier na dvore. Ideálne pre deti s doprovodom. Vzdialenosť od 
štadióna 800 m, peši 8 minút.  

 
 
Tréningový proces: 175,- €  

Ubytovanie a stravovanie: 
 Zimný štadión :  125,- € - ubytovanie + plná penzia                                            

Internát: 125,- € - ubytovanie + plná penzia 
       

Liana Dráhová – viacnásobná Majsterka Československa 
v rokoch 1968 – 1976 (športové dvojice, sólo), siedma na MS 
v roku 1973, tretia na ME – Zágreb v roku 1974 

                                                    Ľuboš Remiš – tréner KŠK Slovan Bratislava 
      
 

    zabezpečuje  Fáber Dance School, www.dance.faber-dance.com 
        

 

                                                    Mgr. Anna Kámenová 
 

> Miesto konania: 

> Organizátor: 

> Cena: 

> Tréner na ľade: 

> Ubytovanie: 

> Tréner tanec: 

 

> Termín konania:             09.07.2017 – 15.07.2017 
 

> Kondičný tréner: 

http://www.dance.faber-dance.com/


 
 

 
     »  ľad – 16 tréningových jednotiek / skupina (tj. = 45 min) 

»  tanec – 5 tréningových jednotiek / skupina (tj. = 45 min) 
» kondičné tréningy –  5 tréningových jednotiek / skupina (tj. = 45 min) 
» ubytovanie, plná penzia  

 

Benefity:  
» pomôcka na nácvik skokov  – tréningové zdvíhacie lano 
» tenis, in line okruh, Čiernohronská železnička 
» zabezpečená doprava mikrobusom podľa potreby na tanec 

 
 
  

»  poistenie účastníkov 
»  náklady na vlastného trénera 
»  náklady na dohodnutého trénera v prípade neúčastí vlastného trénera 
»  individuálne tréningy 
 

 
    Termín na zaslanie prihlášky je do 31.03.2017 

    Formulár prihlášky je na:  www.icecrew.sk 

Celú sumu je potrebné uhradiť do 10.04.2017 
Suma pre účastníkov za tréningový proces, ubytovanie a stravu: ...... 300,- € / zimný št. 
               300,- € / internát 
Suma pre účastníkov bez ubytovania a stravy: ....................................175,- € (len tréningový proces) 
Suma pre účastníkov bez tréningového procesu: ................................125,- € (len ubytovanie a 
strava)  
         

 

 
 

 
 
 
 
 
 
    Mária Lörinčíková 

mobil: +421 903 273 543  
e-mail: lorincikova@icecrew.sk 
 
 

 
 

V prípade nenastúpenia na camp sa platba za tréningový proces nevráti, pokiaľ nebude za prihláseného 
účastníka náhrada. Za stravné a ubytovanie bude vrátená platba ponížená o storno poplatok. 
Účastníci, prihlásením sa na tento krasokorčuliarsky camp, berú na vedomie, že usporiadateľ 
nezodpovedá za možné zranenie. Každý účastník musí mať so sebou zdravotné poistenie (preukaz 
poistenca), ktoré je platné na území SR. Účasť na tejto akcii je na vlastnú zodpovednosť.  
 
 
 

> V cene je zahrnuté: 

 

> Prihlášky: 

» platbu preveďte prevodným príkazom na číslo účtu: 
TATRABANKA Zvolen, č.ú.: 2925851404/1100, 

IBAN: SK 79 1100 0000 0029 2585 1404 
VS: 20170907, do popisu meno prihláseného 

Všetky bankové poplatky hradí platca !!! 
 
 
 
 

         

> Vedúca campu: 

> Dôležité informácie: 

> V cene nie je zahrnuté: 

 

http://www.icecrew.sk/
mailto:lorincikova@icecrew.sk


 
 
 
 
 
 
 

Otvorenie:   nedeľa 09.07.2017, príchod od 16:00 hod (strava začína večerou) 
Ukončenie:    sobota 15.07.2017 po tréningovom procese (strava končí obedom) 
 
 
 
 

Krasokorčuliarsky camp je zameraný pre všetky kategórie pretekárov Slovenského pohára a pre  
kategórie hviezdičky, IK, Adult a pre neregistrovaných začiatočníkov. Camp je plánovaný pre 70 
účastníkov, rozdelených do piatich skupín. Presuny na tanečné tréningy budú zabezpečené  
mikrobusom podľa potreby.  
Časový rozpis tréningov, zoznam prihlásených a prijatých účastníkov, zaradenie do tréningových 
skupín, bude zverejnený do 15.06.2017 na www.icecrew.sk 
V blízkosti nákupné centrum TESCO, LIDL, KAUFLAND 
 
 
 
 

            

Tešíme sa na        
Vás 

 

> Všeobecné: 

> Otvorenie a ukončenie campu: 

> Mapa: 

Zimný 
štadión 

  

 

Internát 

 

 Tanec 

 

 

http://www.icecrew.sk/

