SOUBOJ KMENŮ INDIÁNŮ, KOVBOJŮ, ZLATOKOPŮ A ŠERIFŮ
Storno poplatek v případě zrušení soustředění do konce měsíce června 500 Kč. Pozdější storno poplatek činí 700 Kč. V případě
předání přihlášky + zálohy po termínu (tj. 31. 5 2017), bude cena soustředění 6.000,- Kč.
Nutno při příjezdu odevzdat bezinfekčnost, lze stáhnout na www.karvina.taekwondo.cz

---------------------------------Přihláška-----------------------------------------------------zde odstřihněte-----------------------------Závazně přihlašuji své dítě na letní soustředění v Jeseníkách konané dne 11. - 21.8.2017
Jméno a příjmení:………………………………………………………………………………………….............................
Rodné číslo:…………………………………………………………………………………………………..........................
Telefon na rodiče:………………………………………………………………………………………….............................
V případě zdravotních problémů dítěte, zde uveďte (problém/léky):………………………………………………..............
……………………………………………………………………………………………………………………..................
Které slevy využijete???
Záloha do 30.4. 2017								
Vlastní doprava (nemusíme se starat o dovoz i odvoz dítěte!)			
2. člen rodiny						
		

Celkem 		

Kč

Datum: 						

Podpis rodiče:

- 600Kč 		
- 600Kč			
- 600Kč 		

ANO - NE
ANO - NE
ANO - NE

SPOLEČNÉ LETNÍ INDIANSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ
V JESENÍKÁCH
SOUBOJ KMENŮ INDIÁNŮ, KOVBOJŮ, ZLATOKOPŮ A ŠERIFŮ
Termín: 11. – 21. 8. 2017
Příjezd: v pátek, v 11:00
Odjezd: v pondělí, kolem 9:00
Základní cena: 6 000 Kč (beze slev)
Co Vás čeká:
nádherné prostředí Jeseníků,
celodenní program (bitva o klondajky, rýžování zlata, indiánská zkouška dospělosti, vyšetřování vraždy šerifa, přepadení vlaku a
další),
seznámení s jinými „Taekwon-Disty“,
celodenní výlet,
táborák,
tréninky,
zkoušky a zkoušky ninja akademie
a to vše pod dohledem oddílových trenérů:
		
Kamil Šamal, II. Dan 		
			
Kamil Tihleka, IV. Dan
Markéta Kovaříková, III. Dan
Kateřina Kolářová, II. Dan
a další ...
Trenéři jsou už sehraný tým a děti je dobře znají z předešlých soustředění a závodů.
Na místě je zajištěno: ubytování, strava 6x denně a pitný režim po celý den.
Co sebou: Dobok, mikiny, trička, svetry, tepláky, šustku, pláštěnku, obuv: do tělocvičny, na ven a pevnou obuv na výšlap, plavky,
kraťasy, trencle, poncle, šátek na hry, hygienické potřeby, pingpongovou pálku a jiné věci, které Vás napadnou…:)
Nezapomeňte vzít i kartičku pojištěnce a také potřebné léky (hlavně nahlásit léky a nemoci trenérovi!). Nevozte prosím děti, pokud
jsou nemocné či nachlazené, abychom se vyvarovali nákazy ostatních dětí. Pokud je to možné, neberte zbytečné cennosti.
Prosíme, aby děti nebraly mobilní telefony!!! Toto opatření děláme po zkušenostech, kdy děti svůj mobil odloží kamkoliv a nám
nahlásí ztrátu, často berou přístroj sebou na program, který je pak zbytečně rušen. Mobil, který uvidíme u dětí během dne, zabavíme
a vrátíme předposlední den. Využijte toho, že se trenérům dá zavolat téměř po celý den. Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Internetové stránky hotelu SKI Příčná 				
adresa:
http://www.ski-pricna.cz					
SKI Příčná, Zlaté Hory 828
PLATBA:
Zaplacení zálohy 2000Kč + přihláška nejpozději do 30. 4. 2017 na účet školy TKD ITF Karviná, č.účtu: 86-6023740287/0100 (se
jménem ve vzkazu pro příjemce). Zbytek platby v den příjezdu na soustředění. V případě jakýchkoli nejasností, či dotazů můžete
kontaktovat hlavního organizátora Kamila Šamala 774 745 306, nebo hlavní trenéry: Kamila Tihelku 775 040 982, Marka Lazora
603208103 a Filipa Gavlase 603591642.
Je možné využít tyto slevy!!!
•
•
•

zaplacení zálohy 2000Kč + přihláška do 30.dubna					
vlastní doprava (nemusíme se starat o dovoz i odvoz dítěte!)			
2. člen rodiny						
		

- 600Kč
- 600Kč
- 600Kč

