> Miesto konania:
> Organizátor:

JL Aréna – Liptovský Mikuláš

Vajanského 4631/13B, 03101 Liptovský Mikuláš

Mgr. Mária Lörinčíková – Ice Crew

Nám. Slobody 20, 960 01 Zvolen
IČO: 46045929
e-mail: lorincikova@icecrew.sk / mob: +421 903 273 543
www.icecrew.sk

> Tréneri a hostia:

https://icecrew.sk/treneri/

Liana Drahová
Špecializácia: technika korčuľovania, technika skokov a piruet, špeciálna príprava na suchu

Ľuboš Remiš
Špecializácia: technika korčuľovania, technika skokov a piruet, špeciálna príprava na suchu

Mária Lörinčíková www.bailadance.es
Špecializácia: tanec, balet, zumba, choreografia

Jana Vaňová
Špecializácia: technika korčuľovania, technické poradenstvo úrovne prvkov, krokov, obratov na ľade

> Cena:

320,- € - tréningová činnosť

> Cena zahŕňa:

» 16 x 45 min – Ľad + tréningová činnosť pod vedením hlavného trénera
» 5 x 45 min – ľad (IT – možnosť výberu trénera) *
» 5x 45 min – tanec, balet
» 5x 45 min - suchý
» 4x 30 min - angličtina a etiketa športového správania****

> Cena nezahŕňa:

» náklady na vlastného trénera (nie je nutné mať vlastného trénera)
» * náklady na trénera pri individuálnom tréningu
» ubytovanie a stravu **
» poistenie účastníkov ***

> Prihlášky:

Termín na zaslanie prihlášky je do 30.04.2022
Formulár prihlášky je na: https://icecrew.sk/prihlaska-2022
Celú úhradu za camp je potrebné zrealizovať do 05.05.2022

» platbu preveďte prevodným príkazom na číslo účtu:
TATRABANKA Zvolen
IBAN: SK 94 1100 0000 0029 4109 7982
BIC/SWIFT: TATRSKBX

VS: 202207, do popisu uviesť meno prihláseného účastníka
Všetky bankové poplatky hradí platca !!!

> ** Ubytovanie a strava:
TIMEOUT City Hotel – ubytovanie je priamo pri JL aréne. Všetky izby sú so sociálnym zariadením, TV, WiFi
VS: 26072015,
do poznámky uviesť meno účastníka, klub, turnus
– free. Bližší popis
izieb na www.timeouthotel.sk
Hotel má obmedzenú kapacitu a je rezervovaný pre nás.
Je potrebné v prihláške uviesť požadované ubytovanie. Izby budú prideľované na základe poradia došlých
prihlášok a hlavne úhrady za tréningový proces. V prípade naplnenia kapacity si organizátor vyhradzuje
právo na zmeny týkajúce sa ubytovania v hoteli TIMEOUT City (pokiaľ to bude nutné) a prednostne budú na
hotel umiestnené deti bez doprovodu. Za ubytovanie a stravu sa platba realizuje až na základe vystavenej
faktúry hotelom, alebo v hotovosti pri nástupe na recepcii.
Cena za izbu:
Dvojlôžková izba: 42,- € / noc
Dvojlôžková izba + prístelok: 55,- € / noc
Štúdio (3 osoby): 66,- € / noc
Apartmán (5 osôb): 105,- € / noc
+ pobytová taxa 1,- € / osoba od 12 rokov / deň (platba v deň príchodu v hotovosti na recepcií)

> Strava: Cena na deň: 19,60 € / osoba / plná penzia

Cena na deň - diétna strava: 21,70 € / osoba / plná penzia
Po naplnení ubytovacích kapacít v hoteli, si účastník zabezpečuje ubytovanie sám.

Iné možnosti ubytovania:

Penzion Squash
Penzión Bowling
Relax & Tenis Club

www.squash-liptov.sk
www.penzionbowling.sk
www.r-t-c.sk/

> Dôležité informácie:
V prípade nenastúpenia na ICE CREW CAMP 2022 je platba za tréningový proces nevratná!!! Je vhodné nájsť
za seba náhradu.
*** Účastníci, prihlásením sa na Ice Crew Camp 2022, 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. Organizátor nezabezpečuje doprovod a dozor mimo tréningových hodín, ani počas presunov,
ani vo voľnom čase a na ubytovaní. Organizátor nie je zodpovedný za škody spôsobené účastníkmi Ice Crew
Camp 2022 tretej strane. Účasť na tejto akcii je na vlastnú zodpovednosť.
Organizátor ICE CREW CAMP 2022 si vyhradzuje:
- právo zrušiť camp z dôvodu vyššej moci (politické udalosti, pandemické opatrenia vlády SR,
opatrenia ÚVZ SR, zlyhanie prevádzky schopnosti zariadenia a pod.)
- právo zrušiť camp z dôvodu nenaplnenia počtu účastníkov campu (do 05.05.2022)
V prípade zrušenia campu z uvedených dôvodov, bude vrátený plný poplatok za camp.
- právo vo výnimočnom prípade (zdravotné problémy,...) zmeniť trénerské zastúpenie

> GDPR Súhlas:
Prihlásením sa na ICE CREW CAMP 2022 dávate súhlas so spracovaním osobných údajov a audiovizuálnych
záznamov. „GDPR Súhlas“ nájdete na https://icecrew.sk/gdpr/

> Otvorenie a ukončenie campu:
Otvorenie:
Ukončenie:

sobota 09.07.2022, príchod do 16:00 hod (strava začína večerou)
piatok 15.07.2022 po tréningovom procese (strava končí obedom)

> Všeobecné:
Krasokorčuliarsky Ice Crew Camp 2022 je zameraný na sklz, skoky, piruety a techniku korčuľovania,
prevedenia jednotlivých prvkov z testov. Je určený pre všetky kategórie pretekárov, tiež pre začiatočníkov
a ADULT. Skupina ADULT sa otvorí pri počte min. 10 osôb.
Časový rozpis tréningov, zoznam prihlásených a prijatých účastníkov, zaradenie do tréningových skupín
a program campu bude zverejnený do 30.06.2022 na www.icecrew.sk
V blízkosti : Krytá plaváreň, soľná jaskyňa, sauna, masáže, lezecká stena, tenisové ihriská, skate-park,
nákupné centrá, Tatralandia, Liptovská Mara, Demänovská jaskyňa, Nízke a Vysoké Tatry

> NOVINKY:
•
•

•

•

**** seminár - angličtina (krasokorčuliarske výrazy), etiketa správania v neočakávaných situáciách na
pretekoch,...
Otvárame skupinu pre deti z kurzov korčuľovania, prípraviek - 10x 45 min - ľad + tréner, 5x 45 min
balet, tanec, 2x 45 min suchý (min. 15 účastníkov).
Cena: 170,-€
Otvárame skupinu nekorčuliarov (deti, doprovod) 5x 45 min - ľad + tréner (min. 10 účastníkov).
Povinné vybavenie – prilba, vhodné korčule, rukavice!
Cena: 85,-€
Profesionálne brúsenie korčúľ - 10,- €
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