
MAJSTROVSTVÁ SR OPEN A JUNIOROV V KRÁTKOM BAZÉNE 3.-5.12.2021 

Vážené kluby, 

Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie sú všetci účastníci povinný ubytovať sa v komplexe hotela X- 
bionic Sphere a zároveň všetci účastníci budú pred vstupom na ubytovanie absolvovať antigénové testovanie na 
ochorenie COVID-19. 

Hotel: x-bionic® hotel, Dubová 33, 931 01 Šamorín  

• 135€ / osobu (Single izba)  

• 85€ / osobu (Double izba)  

• 70€ / osobu (Triple izba)  

• 60€ / osobu (Quad izba) 

Slovenská plavecká federácia bude prispievať plavcom ubytovaných v Komplexe X-bionic Sphere príspevok vo 
výške: 

90,- eur (3 noci), 60,- eur (2 noci), 30 eur (1 noc). 

Odporúčanie: 

Kluby - Ak budete prichádzať hromadne na ubytovanie na preteky, možno by bolo vhodné, aby sa deti otestovali 
domácimi testami, ak sú k dispozícií ešte pred odchodom. Predišli by ste tak tomu, že ak jeden zo spoločne 
prichádzajúcej skupiny , by bol pozitívny, musí odísť celá skupina.   

Požadované informácie od klubov:  

1. vyplniť rooming list ( príloha )  zasielajte na adresu: plavecke.sutaze@gmail.com 
2. špeciálnu stravu – uvádzať do rooming listu 

PONUKA SÚSTREDENIA: 

Nástupné dni na pobyt a sústredenie sú:  

28.11. ( nedeľa ),   29.11. ( pondelok ),  1.12. ( streda ),  2.12. ( štvrtok ) 

•135€ / osobu (Single izba)  

• 85€ / osobu (Double izba)  

• 70€ / osobu (Triple izba)  

• 60€ / osobu (Quad izba) 

Žiadame Vás o dodržiavanie nariadení, pri vstupe do hotela, vo vnútri hotela v spoločných priestoroch, častiach 
je povinný respirátor FFP2. 

Náklady na prenájom dráh pre kluby, ktoré prídu na sústredenie pred MSR open a juniorov  nebudú klubom 
účtované. Predbežne požadovaný termín dráh (počet) - vrátane s počtom max. cca 5-8 plavcov/ 25m dráha, 
zasielajte na adresu: plavecke.sutaze@gmail.com. 

Dráhy budú dané podľa objednávky, poprípade budeme rezerváciu dráh upravovať.   

 
Ivana Hofericová 

Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, Slovensko 
Asistent pre plávanie a diaľkové plávanie 

mob: +421 949 601 802 

          +421 905 595 415    email: hofericova@swimmsvk.sk  


