
Letné krasokorčuliarske sústredenie 
Banská Bystrica 

 

                
 

  20.07.-26.07.2013  
 

Organizátor: KK Iskra Banská Bystrica 
Miesto:  Zimný štadión, Hronské predmestie 4, 974 01 B. Bystrica 
 

Hlavný tréner: Eva Horklová 
 
V spolupráci s: Zuzana Babiaková, Lucie Kratěnová,  Miroslav Bokor 
   Rastislav Vrlák, Ľuboš Remiš   
 
Balet:  Sylva Mičánková 
   Beáta Gálová  
 
Špecializácia: Silvia Končoková  
 
Cena A, B, C, D:      Cena E:    
165,-€ tréningový proces     125,-€ tréningový proces 
150,-€ ubytovanie/PP – Hotel LUX   150,-€ ubytovanie/PP – Hotel LUX 



V cene je zahrnuté: 
-ubytovanie Hotel LUX /Plná penzia – 2 a 3 lôžkové izby  http://www.hotellux.sk/ 
-trojfázový tréning na ľade skupina A, B, C, D (tréningová jednotka 45.minút) 
-dvojfázový tréning na ľade skupina E (tréningová jednotka 45.minút) 
-5x balet 
-5x špecializácia 
 
V cene nie je zahrnuté: 
- poistenie účastníkov 
- regenerácia (vstup na plážové kúpalisko, sauna, masáže)  
- náklady na trénera (platí pre záujemcov bez vlastného trénera. Pre daného pretekára je           
možné ho zabezpečiť z hore uvedených trénerov za doplatok 10,-€/deň) 
    
 
Vedúci sústredenia: 
Mgr. Boris Šabo 
krasoiskrabb@gmail.com 
 
Organizačný pracovník: 
Lucia Bullová 
lucia@alarmslovakia.sk 
+421 905 386 594 
 
 
Prihlášky: 
-posielajte na predpísanom tlačive emailom na adresu krasoiskrabb@gmail.com najneskôr  
do 30.4.2013 
 
Zálohová platba skupina A, B, C, D:  Zálohová platba skupina E: 
- Uhradiť najneskôr do 31.5.2013   - Uhradiť najneskôr do 31.5.2013 
-160,-€ ubytovanie + tréningový proces  -140,-€ ubytovanie + tréningový proces 
-  80,-€ tréningový proces    -  70,-€ tréningový proces  
-  75,-€ ubytovanie     -  75,-€ ubytovanie 
 
-prevodným príkazom na číslo účtu: SLSP : 300803-235/0900  
     IBAN : SK3109000000000300803235  
     SWIFT: GIBASKBX 
     VS: dátum narodenia 
     Správa pre prijímateľa: priezvisko účastníka  
 
 
Doplatok: 
-pri príchode na recepcii Hotela LUX 
 
 
 
Upozornenie: 
-Organizátor nezodpovedá za možné zranenia, účasť na sústredení je na vlastnú zodpovednosť. 
-Každý účastník musí mať zo sebou preukaz poistenca. 
-V prípade nenastúpenia na sústredenie zálohová platba prepadne v prospech organizátora. 
 



Info:  
-Zoznam prihlásených, zaradenie do skupín a časový rozpis tréningov bude zverejnený  
do 01.07.2013 na http://www.kkiskrabb.sk/ 
-Plná penzia začína v sobotu večerou 20.07.2013 a končí obedom v piatok 26.07.2013. 
 
Plánovaných 5 skupín: 
A – max 12 korčuliarov 
B – max 17 korčuliarov 
C – max 26 korčuliarov 
D – max 26 korčuliarov  /zabezpečený celodenný doprovod/ 
E – max. 25 korčuliarov /IK- tréneri na ľade Zuzana Babiaková, Silvia Končoková/ 
 
 
 
 
 

Hotel LUX BB, Námestie Slobody 2, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Do videnia v Banskej Bystrici     
 
 


