
                                                                                       

Propozície 
Verejnej propagačnej akcie HELIMEETING 2020 

 

Usporiadateľ: Lermas, RC Letka Košice  

Kategória: Rôzne 

Typ súťaže: Propagačná akcia 

Evid. Číslo: LE-2020-154-05 

 

Dátum: 1. – 2. August 2020 

 

Lokalita: Modelárske letisko RC Letky Košice v Rozhanovciach GPS: 48° 45' 0.78723501479999" N / 

21° 19' 45.5243682864" E viď prílohu  

 

Riaditeľ: Bartolomej SAKÁČ 

 

Program:  

 

Sobota – Hlavný program 

9:00 príchod a prezentácia účastníkov 

9.10 – 20:00 Propagačné letové ukážky 

 

Nedeľa 

8:00 – 14:00 Propagačné letové ukážky 

 

Prihlášky: On-Line prihlásenie E-mailom na adresu xanatoske@gmail.com, prípadné ďalšie 

informácie na 0918 800 011. 

Bezpečnosť: Akcie sa zúčastňuje každý účastník na vlastnú zodpovednosť a je povinný 

dodržiavať základné bezpečnostné predpisy a pokyny usporiadateľov, inak môže byť z akcie 

vylúčený.  

 

Výdavky: náklady spojené s účasťou na súťaži si hradí súťažiaci sám  

Občerstvenie: Minerálka, Pivo, Kofola, Guláš, Káva, Čaj dostupné na letisku 



 

Prístup na letisko: Z dôvodu stavebných prác na dialnici využite prístup na letisko cez obec 

Hrašovík. Prípadne zavolajte na0918 800 011.  

 

Informácie o súťaži aj na: https://kalendar.lermas.sk/event/1087 

 

Poistenie: Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska má uzavretú poistnú zmluvu s poisťovňou Kooperatíva 

a.s. VIG č. 6 596 135 340 / verzia 1 pre poistenie činnosti členov asociácie pri vykonávanej modelárskej činnosti.  

Juniorov – nečlenov LERMAS, je možné dopoistiť najneskôr 48 hodín pred konaním súťaže. Poistenie 10€ uhraďte na 

účet organizátora IBANSK1311000000002921828450 do 11.8.2020. Organizátorovi oznámte meno, priezvisko, dátum 

narodenia, bydlisko a štátnu príslušnosť poisteného. 

Účastníka FAI súťaže je možné dopoistiť najneskôr 48 hodín pred konaním súťaže. Poistenie 10€ uhraďte na účet 

organizátora IBAN SK1311000000002921828450 do 11.8.2020. Organizátorovi oznámte meno, priezvisko, dátum 

narodenia, bydlisko, klubovú príslušnosť a štátnu príslušnosť poisteného. 

Organizátor súťaže má právo nepripustiť športovca na súťaž bez platnej poistnej zmluvy pre zodpovednosti za škody. 

Športovec môže podpísať vyhlásenie, že preberá osobnú zodpovednosť za všetky škody spôsobené ním a jeho 

činnosťou počas súťaže. 

 

Členovia RC Letky Košice ako organizátori sa tešia na stretnutie a prajú šťastný let a 

pohodové počasie.  
 

 

V Košiciach 30.6.2020 

Prílohy:  

Mapa lokalita Modelárske letisko RC Letky Košice: GPS 48.750491, 21.328992  

https://kalendar.lermas.sk/event/1087


 

 

 

 

 

 

 

 

 


