Tatry mountain resorts, a.s.

Podpora športových aktivít žiakov a študentov
DEMÄNOVSKÁ DOLINA (3. október 2011) – Slovenské Tatry vytvárajú podmienky pre
školské lyžiarske kurzy za extra výhodných podmienok len 5 €/deň. Minulý rok sa takmer
desaťtisíc žiakov a študentov lyžovalo v Tatrách vďaka projektu lyžiarskych kurzov. TMR bude
deti podporovať aj v nadchádzajúcej sezóne.
Každú zimnú sezónu sa kvantum žiakov základných a stredných škôl v rámci lyžiarskych kurzov na niekoľko
dní prenesie zo školských lavíc na zasnežené svahy. Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. sa rozhodla na
základe veľmi pozitívnych ohlasov zo strany riaditeľov škôl, učiteľov, rodičov ale aj samotných detí opäť i
nasledujúcu zimnú sezónu aktívne podporiť športové aktivity detí.
Lyžiarske kurzy v strediskách patriacich pod TMR je možné absolvovať za výhodnú cenu len 5 € na deň.
Zimná sezóna 2011/2012 teba bude opäť v znamení výhodných podmienok pre lyžiarske kurzy. Denný juniorský
lístok v hlavnej sezóne v stredisku Jasná Nízke Tatry stojí 25 €, čo je 5 násobok ceny skipasu pre lyžiarske
kurzy.
„Už roky podporujeme lyžiarske kurzy, ale po úspechu v minulej sezóne neobmedzujeme termín lyžiarskeho
kurzu mimo hlavnej sezóny a na menšie strediská“, povedal Bohuš Hlavatý, predseda predstavenstva TMR.
Kurzy bude možné absolvovať v strediskách Jasná Nízke Tatry, Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica, Štrbské
Pleso aj počas hlavnej sezóny.
„Deťom chceme umožniť lyžovačku v najlepších slovenských strediskách, komfortnú a hlavne bezpečnú
prepravu na moderných lanovkách, čo ocenia nielen oni, ale aj pedagógovia a rodičia“, dodal Hlavatý.
TMR vytvorilo lepšie podmienky ako v mnohých malých lyžiarskych strediskách, nakoľko preprava na
lanovkách je nielen pohodlnejšia, ale hlavne spĺňa tie najprísnejšie kritériá pre bezpečnosť. Deti ktoré ešte
nevedia lyžovať a prekonávajú prvé prekážky s lyžami na nohách, oveľa ľahšie zvládajú situáciu, keď sa
dopravujú lanovkami. Zároveň im môžu ich učitelia vybrať v strediskách najvhodnejšie lyžiarske trasy podľa ich
schopností, či odvahy.
„Chceme, aby žiaci a študenti vnímali lyžiarsky kurz pozitívne, aby to bol pre nich zážitok a zároveň, aby kurz
neznamenal pre rodičov zásadný zásah do mesačného rozpočtu rodiny“, doplnil Hlavatý.
Po skvelej lyžovačke sa môžu žiaci, študenti aj učitelia zrelaxovať v aquaparku TATRALANDIA. Trojhodinový
vstup stojí rovnako len 5 €. Žiaci a študenti budú zaručene vďační, ak im bude dopriate vyskúšať si na vlastnej
koži ozajstnú lyžovačku a nezabudnuteľné zážitky v top strediskách na Slovensku.
Spoločnosť Tatry mountain resorts a.s. je najväčším subjektom v oblasti cestovného ruchu na Slovensku, ktorá vlastní a
prevádzkuje atraktívne lyžiarske strediská a hotely v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier. Patria sem strediská Jasná Nízke
Tatry a hotely Grand Jasná, Tri studničky a Ski Záhradky, vo Vysokých Tatrách spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje
strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Liptovská Teplička a hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica,
Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. Do týchto dní investovala spoločnosť Tatry mountain resorts do
uvedených stredísk vyše 70 mil. Eur a ďalších 65 miliónov má prispieť k zvýšeniu štandardu a návštevnosti našich hôr v
najbližších rokoch. Posledná akvizícia TMR je Aquapark Tatralandia, najväčší slovenský termálny aquapark, ktorý ponúka
okrem vodnej zábavy aj zábavu v štýle Divokého západu vo Western City, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch
Holiday Village Tatralandia.

