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Zimné hry lionov Vyšegrádskej štvorky 

z Čiech, Poľska, Maďarska a Slovenska 

              

Miesto konanie zimných hier : Slovensko, Nízke Tatry, Tále 

Termín konania zimných hier : 15. 02. - 17. 02. 2019 

Preteky= zjazdové lyžovanie – obrovský slalom dve kolá dňa 16. 02. 2019 od 10.00 hod. 

Kategórie : ženy, muži bez rozdielu veku 

Lyžiarsky svah : Mýto Ski centrum , Mýto pod Ďumbierom. 

Štartovné pretekára: 20,- EUR 

Registrácia pretekárov: dňa 15.02.2019 od 18.00 hod. do 20.00 hod. na recepcii Hotela Partizán**** 

  dňa 16.02.2019 od 08.45 - 09.15 hod. Mýto Ski centrum 

Štart pretekov: o 10.00 hod., ukončenie pretekov o 13.00 hod. 

Ubytovanie: Hotel Partizán**** na Táloch 

Hotel Partizán**** poskytuje lionom a ich partnerom 20% zľavu z pultových cien ubytovania, ako aj 

20% z celodenného ski pasu. 

V cene ubytovania sú zahrnuté raňajky, voľný vstup do wellness centra, wellness pre deti, detská 

herňa s animátormi, pre lyžiarov začiatočníkov a pre deti detský svah pred hotelom. 

Rezervácie ubytovania, štartovného a sprievodných akcií : rezervacie@partizan.sk 

Sprievodné akcie:  

Dňa 15. 02. 2019 spoločná večera lionov v Hoteli Partizán**** v reštaurácii Tálska Bašta od 18.00 

hod. večera s uvítacím prípitkom podávaná formou bufetových stolov 25,- EUR/osoba. Štýlové 

zariadenie, slovenské špeciality a nápoje, cimbalová muzika. 

Spoločenská kartová hra mariáš v priestoroch Hotela Partizán**** od 20.00 do 02.00 hod. Zápisné 

15,- EUR na hráča.  

Dňa 16. 02. 2019 od 08.45 hod. do 09.55 hod. registrácia a obhliadka trate, o 10.00 hod. štart 

pretekov. Po lyžiarskych pretekoch od 13.30 hod. podávame obed v Loveckej reštaurácii Hotela 

Partizán****  18,- EUR/osoba. 

 Wellness centrum od 14.30 hod. do 17.30 hod. v cene ubytovania, pre neubytovaných návštevníkov                       

20,-EUR/ osoba na 3 hodiny. 

Voľná tanečná zábava od 18.oo hod. do 03.00 hod. v Hoteli Partizán****, kongresové centrum - 

ľudová hudba, diskotéka, večera formou bufetových stolov, polnočné občerstvenie 50,-EUR/osoba. 

Charita: Výťažok z akcie Zimné hry lionov V4 bude použitý na nákup antidekubitných matracov pre 

lôžkovú časť chirurgického oddelenia nemocnice v Brezne. 
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