
Začína sa 6. ročník národnej 
kampane Do práce na bicykli 

 

                
                    Odhodlaj sa zmeniť  svoj  

          pohľad na cestu do práce! 

Milí kolegovia cyklisti, 
práve začína termín pre prihlasovanie tímov JLF UK 

do celoslovenskej súťaže 
      „Do práce na bicykli“, 

ktorá prebieha od 1. mája 2019 do 31. mája 2019. 

Viac informácií nájdete na linke : www.dopracenabicykli.eu 

Prosíme obratom nahlásiť 2 – 4 členné tímy zamestnancov JLF UK v Martine na e-mailovú 
adresu:  matuscinova@jfmed.uniba.sk   

Meno a priezvisko 1. cyklistu:     Meno a priezvisko 3. cyklistu: 
e-mailová adresa cyklistu, telefón:    e-mailová adresa cyklistu, telefón: 
Trasa: z domu do práce – predpokladaný počet km  Trasa: z domu do práce – predpokladaný počet 
km 
            
Meno a priezvisko 2. cyklistu:     Meno a priezvisko 4. cyklistu: 
e-mailová adresa cyklistu, telefón:    e-mailová adresa cyklistu, telefón: 
Trasa: z domu do práce – predpokladaný počet km  Trasa: z domu do práce – predpokladaný počet 
km 
Napr. 1 trasa: Košúty II. – Malá Hora 4A/5 km 
      

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu! 

https://dean1.jfmed.uniba.sk/owa/redir.aspx?SURL=4SLLfzlYdEVjUP32WyM6xy7v1DzCGFv3D0cnoXsfNvTtgHkXeT7TCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBkAG8AcAByAGEAYwBlAG4AYQBiAGkAYwB5AGsAbABpAC4AZQB1AC8AaQBuAGYAbwByAG0AYQBjAGkAZQAvAHMAdABhAHQAdQB0AC0AcwB1AHQAYQB6AGUALwA.&URL=http%3a%2f%2fwww.dopracenabicykli.eu%2finformacie%2fstatut-sutaze%2f
https://dean1.jfmed.uniba.sk/owa/redir.aspx?SURL=H_8y59DlFodm2raPAQhKl0i34g9wlBRrGNG0fTP4_HDtgHkXeT7TCG0AYQBpAGwAdABvADoAbQBhAHQAdQBzAGMAaQBuAG8AdgBhAEAAagBmAG0AZQBkAC4AdQBuAGkAYgBhAC4AcwBrAA..&URL=mailto%3amatuscinova%40jfmed.uniba.sk


Začína sa 6. ročník národnej 
kampane Do práce na bicykli 

 

    
                                Odhodlaj sa zmeniť  svoj  

       pohľad na cestu do práce! 

Milí študenti cyklisti, 
práve začína termín pre prihlasovanie tímov JLF UK 

do celoslovenskej súťaže „Do práce na bicykli“, alebo 

„Na prednášky na bicykli“, 
ktorá prebieha od 1. mája 2019 do 31. mája 2019. 

Viac informácií nájdete na linke : www.dopracenabicykli.eu 

V prípade záujmu zapojiť sa do súťaže prosíme obratom nahlásiť študentov (cyklistov) 
JLF UK v Martine na e-mailovú adresu: matuscinova@jfmed.uniba.sk   (kontakt: 

043/2633119) 

Stačí uviesť: 
Meno a priezvisko cyklistu: 
e-mailová adresa cyklistu, telefón: 
Trasa: z domu do práce – predpokladaný počet km   
Napr. 1 trasa: Novomeského 7 – Kollárova 2/2 km, alebo Novomeského 7-Malá Hora 
4A/1,5km 
 
Aj takýmto spôsobom sa dá vyjadriť podpora, zviditeľnenie našej fakulty. 
 
Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu! 

https://dean1.jfmed.uniba.sk/owa/redir.aspx?SURL=4SLLfzlYdEVjUP32WyM6xy7v1DzCGFv3D0cnoXsfNvTtgHkXeT7TCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBkAG8AcAByAGEAYwBlAG4AYQBiAGkAYwB5AGsAbABpAC4AZQB1AC8AaQBuAGYAbwByAG0AYQBjAGkAZQAvAHMAdABhAHQAdQB0AC0AcwB1AHQAYQB6AGUALwA.&URL=http%3a%2f%2fwww.dopracenabicykli.eu%2finformacie%2fstatut-sutaze%2f
https://dean1.jfmed.uniba.sk/owa/redir.aspx?SURL=H_8y59DlFodm2raPAQhKl0i34g9wlBRrGNG0fTP4_HDtgHkXeT7TCG0AYQBpAGwAdABvADoAbQBhAHQAdQBzAGMAaQBuAG8AdgBhAEAAagBmAG0AZQBkAC4AdQBuAGkAYgBhAC4AcwBrAA..&URL=mailto%3amatuscinova%40jfmed.uniba.sk
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