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LETNÁ ŠKOLA AIKIDO
Slovenská Aikido Asociácia | Aikikai Slovakia a Aikido Dojo Trenčín

pozývajú všetkých priaznivcov aikido

MIESTO KONANIA

UBYTOVANIE a stravaPROGRAM

HARMONOGRAM TRÉNINGOV

Letná škola bude prebiehať v rekreačno-športovom areáli OSTROV v Trenčíne, 
v športovej hale M-ŠPORT 

www.msport.sk
Nachádza sa len pár minút chôdze od centra mesta,v pokojnom trávnatom prostredí, ktoré 

ohraničuje rieka Váh. Súčasťou ostrova sú  detské ihriská, hotel, kemping, reštaurácia, 
lodenica, tenisové kurty a športové centrum. 

05-11.08.2017 v Trenčíne
pod vedením technického riaditeľa SAA

MICHELE QAURANTA
CENA 
80€

Šport hotel 
www.hotelostrov.sk
100 m od haly | kapacita 45 miest | CENA 175€

CHATKY V LETNOM KEMPE
www.sites.google.com/site/campingtrencin/
150 m od haly | CENA 115€

penzión Accom 
www.penzionaccom.sk
1000 m od haly | CENA 175€

Cena za ubytovanie a stravu zahŕňa: 
6 nocí ubytovanie, 6 x raňajky, 5 x obed, 5 x večera. 
Večera v dni kedy je voľné popoludnie a obed 
po ukončení stáže, nie sú zabezpečené a nie sú zahrnuté 
v cene za ubytovanie a stravu.
Hostia ubytovaní v Šport hoteli majú zabezpečenú 
stravu priamo v hoteli, pre ubytovaných v kempe 
a penzióne Accom je strava zabezpečená v reštaurácii 
športovej haly M-Šport.
Raňajky - formou bufetových stolov, obed -  polievka, 
hlavné jedlo, šalát (výber z dvoch jedál z toho jedno 
bezmäsité), večera -  hlavné jedlo, šalát (výber z dvoch 
jedál z toho jedno bezmäsité).

Registrácia a ubytovanie 
sobota 05.08. medzi 11:00 - 15:00 hod.

Zahájenie školy  
sobota 05.08. | prvý tréning 16:30 - 18:30 hod.

Ukončenie školy  
piatok 11.08. | posledný tréning 10:00 - 12:00 hod.

sobota    
16:30 – 18:30
nedeľa, pondelok 
07:30 – 08:30, 10:00 – 12:00, 16:30 – 18:30
utorok   
07:30 – 08:30, 10:00 – 12:00, voľné popoludnie
streda, štvrtok  
07:30 – 08:30, 10:00 – 12:00, 16:30 – 18:30
piatok    
10:00 – 12:00

Harmonogram tréningov môže byť upravený. Termíny 
skúšok na STV DAN budú upresnené na mieste.

Registrácia cez registračný formulár najneskôr do 15.7.2017. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQjyEPq-awGp3hy5wxD99Et91SLu2NVY2e4ZrXBTFkWFj-Qw/viewform

Vzhľadom k rezervácii ubytovania sa prosím zaregistrujte čo najskôr. 
Ak sa zaregistrujete a nebudete sa môcť zúčastniť, čo najskôr nás informujte.

INFO:  Zuzana Kováčiková, 0904 528 058, kovacikova999@gmail.com

Počet účastníkov letnej školy je limitovaný na 100.

6. DAN AIKIKAI


