LEKOM SKI 2018
17. marca 2018 sa v lyžiarskom areáli Roháče - Spálená pod záštitou Slovenskej lekárskej
komory uskutoční 12. ročník lyžiarskych pretekov zdravotníkov v obrovskom slalome
s medzinárodnou účasťou pod názvom LEKOM SKI 2018.
Podmienkou účasti je zamestnanie v zdravotníctve, prihlásenie do štartovnej listiny. Štartovné je
20,00 € pre členov SLK a 25,00 € pre nečlenov SLK a zahraničných účastníkov. Deti zdravotníkov
10,00 €. V cene štartovného je účasť na preteku, celodenný lístok na vleky, občerstvenie na svahu
a záverečný raut. Cena lístka na raut pre nelyžujúcu sprevádzajúcu osobu je 15 Eur.
Zúčastniť pretekov sa môžu všetci pracovníci v zdravotníctve (aj nelekári).
Program: sobota 17. 3. 2018: od 7:30 hod.
prezentácia na mieste konania
8:30 hod.
začiatok, prehliadka trate
9:00 hod.
štart prvého predjazdca a následne detí
9.30 hod.
preteky zdravotníkov
13:00 hod.
občerstvenie - obed v mieste konania
14.00 hod.
vyhodnotenie na mieste prezentácie
14.00 hod.- 16:00 hod. voľné lyžovanie
18:00 hod.
záverečný raut v Kolibe JOSU

Vekové kategórie:
Deti zdravotníkov:

do 10 rokov
od 10 do 15 rokov
Ženy:
do 40 rokov
41 - 55 rokov
nad 56 rokov
Muži:
do 40 rokov
41 - 50 rokov
51 - 60 rokov
nad 61 rokov
Rezervácia ubytovania je možná už vopred.
Ubytovanie si rezervuje každý účastník sám!!!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hotel TatraWest
Penzión Pribiskô
Ing. Štefan Škerda
Jurči Rado
Pilarčík Roman
Renáta Šuriňáková
Jandurová Jana
Vladimír Kovaľ
Infocentrum

tel: + 421 43 5395 210, 0907 873 334, fax: + 421 43 5395 117
tel: + 421 907 873 336, e-mail: penzion@penzionpribisko.sk
tel: + 421 0907 544 723 (skerda@skerda.sk)
tel: + 421 0902 494 753
tel: + 421 0908 557 323 (rezervacia@pilarcik.sk)
tel: + 421 0908 391 985
tel: + 421 0903 766 749
tel: +421 0918 141 243 (rekreacny.domcek.koval@gmail.com)
tel: + 421 249114300, +421 249114305, + 421 911 204496

PRIHLÁŠKY posielajte poštou na adresu Slovenská lekárska komora, so sídlom Račianska 42/A,
831 02 Bratislava, faxom: +421 249 114 301; telefón: +421 249 11 43 00; +421 249 11 43 05;
+421 249 11 43 06 - mail: sekretariat@lekom.sk do 14.03. 2018 do 10.00 hod.
Kategória detí – celkove max. počet 40 detí podľa poradia zaevidovaných prihlášok.
Definitívna uzávierka štartovnej listiny je jednu hodinu pred štartom preteku.

Pri prihlásení do štartovacej listiny pretekov na mieste konania je štartovné zvýšené o 50%
sumy štartovného.
V prihláške je potrebné uviesť: MENO, PRIEZVISKO, DÁTUM NARODENIA, PRACOVISKO.
Viac informácií o podujatí na web stránke SLK a v bulletine, ktorý rozpošleme na zdravotnícke
zariadenia.
PRVÍ TRAJA PRETEKÁRI V KAŽDEJ KATEGÓRII BUDÚ OCENENÍ!

