Odevzdat do 31. března 2018!

TJ START KOLÍN, z.s.
Mikolaše Alše 264, 280 02 Kolín , IČ: 14800225, www.judokolin.cz

_______________________________________________________________________________________________

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ JUDISTICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ 2018
Přihlašujeme závazně své dítě na letní výcvikový tábor, který se koná v termínu
11. – 18. srpen 2018 v rekreačním zařízení "BLANÍK" u Vlašimi
http://www.rekreace-deti.cz/stredisko/blanik/
Jméno a příjmení účastníka: ……………………………………….…..……narozen ……………………..
rodné číslo: …………..…./ …………… bytem: ………………………………………………………………..
Zdravotní problémy (léky, alergie apod.)

Velikost trička ……………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Plavecká zdatnost:  plavec /  neplavec
Cena za letní výcvikový tábor: 3 200,Platbu provedeme:
 bankovním převodem na účet 0420176379/0800
 v hotovosti
(vhodné zaškrtněte, v případě platby bankovním převodem uveďte variabilní symbol rodné číslo dítěte, dále do zprávy pro příjemce
uveďte jméno a příjmení dítěte)

Aktuální kontakty: (zde uveďte ta nejdůležitější spojení za účelem podávání informací)
Telefon: …………………………………………………………………........................................................
E-mail: ………………………………………………………………………………………………................

V …………………….. dne: ……………………

Podpis rodičů / plnoletého účastníka: ………………………………..

Převzal dne: …………………….. podpis trenéra: ……………….....

Odevzdat do 31. března 2018!

TJ START KOLÍN, z.s.
Mikolaše Alše 264, 280 02 Kolín , IČ: 14800225, www.judokolin.cz

_______________________________________________________________________________________________

LETNÍ JUDISTICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ 2018
• NÁPLŇ JUDISTICKÉHO SOUSTŘEDĚNÍ
o týdenní pobyt v areálu RZ BLANÍK (zajištěn je nocleh včetně lůžkovin, strava, pitný režim a
o
o
o
o
o

doprava pro děti autobusem tam i zpět)
technické a kondiční tréninky
míčové a táborové hry, střelba, táborák s kytarou a opékáním buřtů, a mnoho dalších akcí
celotáborová hra, celodenní výlet
judistický turnaj Kano Cup
kapacita cca 50 dětí

• KDY A KDE
o 11. – 18. srpen 2018
o RZ BLANÍK, 4 km od obce Louňovice pod Blaníkem (okres Benešov)
http://www.rekreace-deti.cz/stredisko/blanik/

• CENA SOUSTŘEDĚNÍ
o 3 200,- za 1 osobu
platbu proveďte do konce 30. dubna 2018
o platba se provádí najednou v hotovosti nebo převodem na účet
o v případě neúčasti se vrací částka snížená o 500,- na uhrazení fixních nákladů
• ORGANIZAČNÍ TÝM
o hlavní vedoucí: Břetislav Olexa
o zdravotní dozor: Jindra Duchanová
o trenérská základna:
 Martin Novotný, Jiří Jamečný, Zbyněk Vrba, Jitka Olexová, Michaela Duchanová, Pavel
Škarvada, Jan Truhlář, Lenka Slunečková

• CO JE POTŘEBA K PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE
o vyplnit a odevzdat řádně vyplněnou přihlášku
o zaplatit požadovanou částku v hotovosti nebo na účet oddílu 0420176379/0800, jako variabilní
o
o

symbol uveďte rodné číslo dítěte či účastníka (číslo účtu je také na našich stránkách
http://www.judokolin.cz/kontakty.html)
v případě uplatnění výdajů na tábor u svého zaměstnavatele nebo u VZP informujte, prosím,
včas hlavního vedoucího, aby vám vydal potvrzení o platbě nebo fakturu
v den odjezdu při předání dítěte odevzdejte zdravotníkovi
 Prohlášení o bezinfekčnosti (bude teprve vytvořena a dodána)
 Potvrzení o zdravotní způsobilosti potvrzenou dětským lékařem
 Kartičku zdravotní pojišťovny nebo její kopii

Podmínkou je minimální věk 7 let a absolvování 1. třídy ZŠ. Děti mladšího věku mnohem více trpí delším
odloučením od rodičů nebo hůře zvládají táborový režim.
V případě jakýchkoliv dotazů mne prosím kontaktujte:
Břetislav Olexa - telefon: 724 27 38 36 • e-mail: olexa@judokolin.cz

