Tatry mountain resorts, a.s.

Šampionát na lavóroch opäť pod Tatrami!
DEMÄNOVSKÁ DOLINA (3. január 2013) - Stredisko Jasná - Nízke Tatry sa v sobotu
5. 1. 2013 opäť premení na šampionát ojedinelého športu, hudby a neviazanej zábavy.
Miluj alebo pretekaj! Pod takým názvom štartuje už 3. ročník netradičnej súťaže v
jazde na "lavóroch", ktorý sa uskutoční v areáli Biela púť pred aprés-ski klubom
Happy End. Tak ako po minulé roky vyhráva ten najlepší "lavórnik" (človek sediaci na
nádobe miskovitého tvaru, ktorý sa v najrýchlejšom čase dostaví do cieľa).
Od skorého rána sa účastníci súťaže LOVE OR RACE rôznych vekových skupín, budú
snažiť o prvenstvo v spúšťaní sa dolu svahom na lavóroch. Špeciálne pripravená dráha, lákavé
ceny a dobrá zábava, sú zárukou príjemne strávenej oddychovej soboty. K účasti a úspešnosti
netreba veľa, stačí len odvaha prihlásiť sa, sadnúť si na plechovú nádobu a nechať sa viesť po
perfektne prispôsobenej nenáročnej trati.
Súťažia všetci malí, veľkí, starí aj mladí, ktorých nadchne originálna aktivita na snehu a
netradičný zážitok popri lyžovačke na Liptove.
Celodenný program je sprevádzaný hudobnými vsuvkami. Medzi jednotlivými kategóriami
sa predstaví, nezabudnuteľný Majter N, ktorý poteší najmenších odvážlivcov na
lavóroch. Nebude chýbať superstárista Martin Harich, speváčka Kristína preslávená
hitom Horehronie, milovníci ska si prídu na svoje pri ska rytmoch od Polemicu. Skvelú
zábavu pri pretekoch podčiarkne aj hlas charizmatickej Katky Knechtovej, hiphoperov
z A.M.O, rockerov z Gladiátoru alebo skupiny Marián Čekovský band.
Zábava nebude len cez deň na svahoch, ale aj v noci. Happy Endom bude znieť hymna od
Ega - Žijeme len raz. Kto nebude mať stále dosť, toho tanečné kroky zavedú na Snow
dance do Happy Endu, kde to roztočí DJ Jaro Slávik, EKG a Robert Burian. A párty
okorení aj Playmate viac na http://www.jasna.sk/aktivity-a-eventy/eventy/love-or-race/.

________________________________________________________________________________________________________
Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý sám alebo
prostredníctvom dcérskych spoločností vlastní a prevádzkuje atraktívne lyžiarske strediská a hotely v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier.
Patria sem strediská Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Tri studničky, Chalets Záhradky De Luxe a hotel Srdiečko, vo
Vysokých Tatrách spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a hotely Grandhotel Praha
Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec (50%), Hotel Slovakia a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež spoluprevádzkuje stredisko
Štrbské Pleso a od zimnej sezóny 2012/2013 si prenajíma v spolupráci so spoločnosťou SMMR, a.s. aj horské stredisko Špindlerov Mlyn
v ČR. TMR je zároveň vlastníkom Tatralandie. Ide o najväčší slovenský aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej
zábavy aj zábavu vo Fun Parku, relax v špeciálnej tropickej hale s morskou vodou, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday
Village Tatralandia. TMR tiež vlastní hotely a prenajíma hotely Kosodrevina, Liptov a Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2012
sa preinvestovalo do uvedených stredísk vyše 144 mil. €, tieto investície prispievajú k zvýšeniu štandardu a návštevnosti Tatier. Akcie TMR
sú od roku 2012 obchodované na troch európskych burzách- v Bratislave, Prahe a vo Varšave.

