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Názov akcie : DEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ
Miesto konania : T-SYSTEMS  ŠPORTOVO
 Alejová 2, Košice
Termín :  29. august  2015
Moderátor :         Richard  Herrgott
 
Program : 
 
08.30 – 08.50 hod. -  registrácia športovcov 

09.00 – 13.30 hod. -  športové súťaže o „

09.00 – 13.30 hod. -  nesúťažné aktivity 

    na DI 

09.00 – 19.00 hod. -  ruské kolky, človeče 

    Golf 

10.00 – 13.00 hod.      -  vystúpenie cheerleders 

10.00 – 17.00 hod. -  AVON 
10.00 – 12.00 hod. -  súťaže pre deti, maľovanie na tvár, tvor

    Tramtária
-  Grand prix  

 (kvalifikácia 11.00 

11.00 – 11.30 hod.      -  KRPZ
10.00 – 15.00 hod. -  záchranná služba
10.00 – 16.00 hod.      -  Horus
                                        letov dravých vtákov )

 

14.30 – 15.30 hod. -  exhibičný futbalový  zápas
                                         

LEGENDY KOŠICKÉHO FUTB
dobrú atmosféru zápasu sa pokúsi

 

15.00 – 19.00 hod. -  hrá skupina 

15.30 – 16.00 hod.  -  vyhodnotenie

jednotlivých turnusov a

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE   -  JUH
                                               Smetanová 4, 040 79 Košice 

www.kosicejuh.sk , tel. +0421 055 720 80 11

DEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ 
SYSTEMS  ŠPORTOVO-ZÁBAVNÝ  AREÁL

Alejová 2, Košice 
29. august  2015 
Richard  Herrgott 

registrácia športovcov KŠL 2015 
športové súťaže o „Superpohár starostu MČ Košice
nesúťažné aktivity – stolný tenis, air hockey, požičovňa

na DI – za poplatok 
ruské kolky, človeče nehnevaj sa, trampolína, Vranka

Golf – zdarma 
vystúpenie cheerleders Destiny  počas zápasov 

AVON – prezentácia a líčenie záujemcov 

súťaže pre deti, maľovanie na tvár, tvor

Tramtária 
Grand prix   na šliapacích autíčkach do 12 rokov

kvalifikácia 11.00 – 12.00 hod.,  preteky 13.30hod.)

KRPZ -  ukážky  psovodov 

záchranná služba Falck  -  ukážky prvej pomoci

Horus – sokoliari ( 15.00 – 15.30 hod. ukážky 

letov dravých vtákov ) 

exhibičný futbalový  zápas 
 

LEGENDY KOŠICKÉHO FUTBALU   vs   KKRLH
dobrú atmosféru zápasu sa pokúsi udržať aj skupina cheerleaders 

 

hrá skupina St. Bastien na dobrú náladu

vyhodnotenie a odovzdanie cien pre víťazov 

jednotlivých turnusov a Superpohára 

JUH 

720 80 11 

ZÁBAVNÝ  AREÁL 

r starostu MČ Košice- Juh 
stolný tenis, air hockey, požičovňa 

nehnevaj sa, trampolína, Vranka 

počas zápasov  

líčenie záujemcov – zdarma 
súťaže pre deti, maľovanie na tvár, tvorivé dielne –  

na šliapacích autíčkach do 12 rokov 
12.00 hod.,  preteky 13.30hod.) 

ukážky prvej pomoci 

15.30 hod. ukážky  

vs   KKRLH 
 Destiny . 

na dobrú náladu 

odovzdanie cien pre víťazov 

 



14.00 – 16.00 hod.  -  Hasičský záchranný zbor – ukážky 

 

14.00 – 16.00 hod.  -  RC Stonožka   súťaže pre najmenších – altánok 

14.00 – 16.00 hod. -   súťaže pre deti, maľovanie na tvár, tvorivé dielne –  

                                   Tramtária 

14.00 – 16.00 hod.  -  balonár  pri nafukovacia Vranka 

15.00 – 18.00 hod.  -  cvičenie TRX  s trénerom -  zdarma 

 

Program amfiteáter 

16.00 – 17.30 hod.  -  program pre deti:  „Ujo Ľubo“  

Program skatepark 

16.00 – 16.30 hod.  -  prezentovanie ukážok skateboardových trikov  

 

Voľná zábava až do 20.00 hod. 

 

 


