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  2.7. – 9.7.2022 

Bobrovec, Liptovský Mikuláš  

Ing. Ivan Kiko (tkd.nitra@gmail.com, +421 904 966 775) 

2.7.2022 - jednotlivé kluby po prihlásení dostanú časový harmonogram, 
kedy sa budú môcť dostaviť na registráciu a ubytovanie. Prvá strava bude obed. 

Prihlasovanie na ubytovanie bude spustené od 4.4.2022. Upozorňujeme, že 
rezerváciu bude možné uskutočniť len po zaplatení zálohy minimálne 50 % 
z celkovej ceny. Izby sú dvojlôžkové, trojlôžkové, štvorlôžkové. Prihlásiť záujemcov 
môžu len vedúci svojich klubov! Zoznam obsadenosti izieb budeme aktualizovať 
a priebežne zverejňovať. 

Hlavná budova: kapacita 58 lôžok 

Privát (do 5min): kapacita 15 lôžok   

  200,00 € /osobu /člen STA 

  

- ubytovanie 

- strava 

- tréningy 

- iónové nápoje 

- minerálne vody 

- doprava 

- páskovanie 

- vstupenky na prípadné výlety 

-  

Účastníci sústredenia budú peniaze odovzdávať svojim trénerom. Platbu 

za sústredenie vykoná každý tréner za jednotlivé kluby. Zoznam prihlásených odošle 

na emailovú adresu organizátora.  
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individuálna, ohľadom spoločnej dopravy sa informujte 

u trénerov/vedúcich klubov. 

Deti do 10 rokov môžu absolvovať sústredenie len v sprievode rodiča, 

alebo inej poverenej dospelej osoby. 

  1 - 2 doboky, chrániče, 1 - 2 tepláková súprava, oblečenie na 

7 dní (spodná bielizeň, tričká, mikiny, ponožky, prezuvky, športová obuv na tréning 

vonku, obuv na bežné nosenie), hygienické potreby, kartičku poistenca, hotovosť 

na bežné výdaje. 

 Na sústredení sa budú konať technické skúšky (dan, kup). 

Uvedená cena sústredenia nezahŕňa cenu páskovania. Technických skúšok sa 

môžu zúčastniť len tí, ktorí absolvovali 100% pobytu sústredenia.  

Sústredenie je organizované hlavne pre taekwondistov, ale rovnako aj 

pre rodinných príslušníkov a kamarátov. Tréningy (3 - 4 krát denne) sa budú konať 

pod vedením medzinárodných inštruktorov a skúsených trénerov.  

 

Obec Bobrovec, v ktorej sa nachádza ubytovňa Bobrovec, je jednou z 

najstarších obcí na strednom Liptove. Svojou polohou (3 km od mesta Liptovský 

Mikuláš) je ideálnym východiskovým miestom do Západných Tatier. Pre milovníkov 

pamiatok sa odporúča návšteva miestneho rímsko-katolíckeho kostola zo 14. 

storočia s obrazmi od J. B. Klemensa. Za pamiatkami môžete vyraziť aj do blízkeho 

Liptovského Mikuláša. V blízkosti ubytovne sa nachádza aquapark Tratralandia (cca 

3km), Liptovská Mara (cca 3km), Demänovské jaskyne (cca10km) 

 

 

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ 


