
   INFO pre ORCAčov                
 

   

 

cORCAvid test 2 / 2. kolo 
24. - 25. 7. 2021, Bratislava 

Tréning a pomoc klubu:  
  
23. 7. 2021  tréning 16.30 – 18.00, následne pomoc detí s nachystaním bazénu na preteky 18.00 – 19.00 
 
Deti absolvujú tréning a pomôžu nachystať bazén a v čase od 19.00 do 19.30 hod. absolvujú antigénové testovania 
a dostanú akreditačnú kartu.  

Antigénové testovanie:   

24. 7. 2021 o 08.15 hod. pred KP Pasienky  (presný časový harmonogram bude vo štvrtok) 

Testovania sa nemusia zúčastniť deti do 10 rokov. Test môže byť nahradený potvrdením o prekonaní COVID-19 
(v období pred nie viac ako 180 dňami), alebo potvrdením o očkovaní ( pričom výnimku majú osoby, ktoré sú 
najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky). Dané potvrdenia potrebujem poslať najneskôr 21.07.2021 na e-mail 
orcabratislava@orcabratislava.sk  

Zraz a odchod:   na základe nižšieho počtu štartujúcich bol upravený program podujatia !! 

24. 7. 2021, 1. poldeň:    zraz 08.15 hod.  / odchod po odplávaní svojich disciplín 
24. 7. 2021, 2. poldeň:    zraz 14.15 hod. / odchod po odplávaní svojich disciplín 
25. 7. 2021, 3. poldeň:    zraz 07.45 hod. / odchod po odplávaní svojich disciplín 
25. 7. 2021, 4. poldeň:    zraz 12.15 hod. / odchod cca. 45 min po skončení pretekov,  

  pretože rátame s ich pomocou pri upratovaní po pretekoch 
 

Obed: 

Obedná prestávka bude trvať iba cca. 60 min.,  preto odporúčame všetkým rodičom, aby obed detí vyriešili v OC 
VIVO resp. v Sport pub u Belasých. 

Nutné veci:  

• rúško – 2ks 
• veci na preteky (plavky, okuliare, prezuvky) 
• čiapka a tričko ORCAB 
• klubové oblečenie 
• pitný režim 

 
Cena:  
 
59 EUR / športovec s testovaním 
49 EUR / športovec bez testovania na základe zaslaného potvrdenia o výnimke podľa vyhlášky 223 ÚVZ 
SR 
 
Sumu za preteky je nutné zaslať najneskôr do 22. 7. 2021 na účet PK ORCA Bratislava ! 
SK28 8330 0000 0022 0185 1089 
VS: 20210724 
Poznámka pre prijímateľa: preteky cORCAvid, meno a priezvisko športovca 


