LEKOM SKI 2013
16. marca 2012 r. w ośrodku narciarskim Roháče - Spálená pod patronatem
Słowackiej Izby Lekarskiej (SLK) i RLK Žilina odbędą się ogólnokrajowe zawody
narciarskie pracowników służby zdrowia w slalomie gigancie z udziałem zagranicznych
uczestników – LEKOM SKI 2013.
Warunkiem uczestnictwa jest zatrudnienie w służbie zdrowia, dokonanie zgłoszenia oraz
uiszczenie opłaty startowej w wysokości 20,00 € dla członków i 25,00 € dla osób, które nie
są członkami SLK oraz uczestników z zagranicy, dzieci pracowników płacą 10,00 €. W cenie
opłaty startowej jest: udział w zawodach, całodniowy karnet, poczęstunek na stoku, wstęp na
raut. Cena wstępu na raut za osobę towarzysząca – 15 €. W zawodach mogą wziąć udział
wszyscy pracownicy służby zdrowia (nie tylko lekarze).
Program: sobota 16.03.2013 r.: od godz. 7:30
prezentacja w miejscu odbywania się
zawodów
godz. 8:30
otwarcie, przegląd trasy
godz. 9:00
start pierwszego przedzawodnika i
następnie dzieci
godz. 9:30
zawody pracowników
godz. 13:00
obiad w miejscu odbywania się zawodów
godz. 14.00
ogłoszenie wyników, w miejscu prezentacji
godz. 14.00- 16:00 dobrowolna jazda na nartach
godz. 18:00
ocena, raut na zakończenie w Koliba JOSU

Kategorie wiekowe:
Dzieci pracowników : do 15 lat
Kobiety:
do 40 lat i od 41 lat
Mężczyźni: do 40 lat
41 - 50 lat
51 - 60 lat
powyżej 61 lat
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu z wyprzedzeniem.
Uczestnicy rezerwują noclegi samodzielnie!!!
▪ Koliba JOSU
tel.:+421435395 133,+421907854 401,mail:
kolibajosu@kolibajosu.sk
▪ Pensjonat Pribiskô
tel.: +421907 873 336, mail: penzion@penzionpribisko.sk,
gejdos.s@stonline.sk
▪ Pensjonat Jantolák Miro tel.: +4214353 95 189, mail: miro.jantolak@stonline.sk
▪ Hotel TatraWest
tel.: +4214353 95 210, +421907 873 334, fax: +42143/53 95 117
▪ Hotel Primula
tel.: +4214353 95 001, +421903 554 229, fax: +4214353 95 179
▪ Infocentrum Zuberec tel./fax: +421435395 016, +42143/5395 132
▪ Infocentrum
tel.: +4214443 21 020
ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać do RLK Žilina z siedzibą Madačova 7, 034 01
Ružomberok, Słowacja, tel./faks: +421444321020, e-mail: rlkzilina@ruzanet.sk. do
14.03.2013 .
Kategoria dzieci – maks. ilość 30 dzieci wg kolejności zgłoszeń

Ostateczne zamknięcie listy startowej – godzina przed startem zawodów
Opłata startowa na miejscu zawodów ulega zwiększeniu o 50 %
W zgłoszeniu należy podać: IMIĘ I NAZWISKO, DOKŁADNĄ DATĘ URODZENIA,
MIEJSCE PRACY.
Więcej informacji o zawodach można uzyskać w RLK Žilina, na stronie internetowej oraz w
biuletynie, który prześlemy do ośrodków służby zdrowia.
ZAWODNICY, KTÓRZY ZAJMĄ TRZY PIERWSZE MIEJSCA W KAŻDEJ KATEGORII
OTRZYMAJĄ NAGRODY RZECZOWE!

