Letní soustředění judo – Pecka 2018
Připravujeme pro Vaše děti letní soustředění, které se uskuteční v termínu 8.7 až 21.7.2018
v rekreačním areálu Pecka - http://www.ubytovani-pecka.cz/
Děti budou ubytovány v chatkách pro 4 osoby. Stravování 5x denně. Hlavním vedoucím tábora bude
Mgr. Jiří Hynais. Tréninky a další program zajišťuje tým zkušených trenérů a bývalých i současných
závodníků. Seznam potřebných věcí obdrží děti od trenérů. Nedávejte dětem na soustředění cenné
věci nebo větší částky peněz, oddíl za jejich ztrátu nenese odpovědnost. Návštěvy rodičů budou možné
pouze v neděli 15.7.2018 po obědě od 13:00 – do 17:00 hod. Soustředění bude zaměřeno na fyzickou
a technickou přípravu, ale také na hry a přežití v přírodě. Po celou dobu pobytu bude celo-táborová
hra, která se ponese vždy v jednotlivé dny na dílčí téma.
Příjezd: 8. 7. 2018 mezi 14 - 17 hod.
Odjezd: 21. 7. 2018 mezi 12 - 15 hod. /nutno uklidit areál + tělocvičnu
Cena pobytu na letním soustředění činí 4.700,- Kč.
Závaznou přihlášku odevzdejte trenérům do 30.4.2018, počet míst je limitován.
Výstavba tábora letos není nutná, areál je plně vybaven a připraven. Platba soustředění musí být
uhrazena nejpozději do 20.5. 2018. Platbu je možné uskutečnit složenkou, kterou obdržíte spolu s
informacemi od trenérů, převodním příkazem, nebo v hotovosti u hospodářky Sokola pí. Schovánkové
(zde je možné také dostat potvrzení pro vašeho zaměstnavatele). Je nezbytně nutné správně vyplnit
variabilní symbol, který se skládá z předčíslí 59 a pokračuje rodným číslem dítěte pouze po lomítko
(59RRMMDD). V každém případě je nutné odevzdat kopii složenky, nebo výpisu z banky hlavnímu
vedoucímu nejpozději při nástupu dítěte na soustředění. Každý účastník musí mít s sebou při odjezdu
na soustředění platnou lékařskou prohlídku, kde bude vyjádření lékaře, že se dítě může zúčastnit
letního sportovního soustředění. Závodníci, kteří mají platnou lékařskou prohlídku na soutěže judo a
zotavovací akce, nepotřebují další vyjádření lékaře.
Při příjezdu na tábor odevzdají rodiče prohlášení o bezinfekčnosti s aktuálním datem tj. 8.7. 2018.
Prohlášení vyplňují rodiče dítěte.
Oddíl judo TJ Sokol Hradec Králové
IČO: 135 864 75
číslo účtu: 107-7855820217/0100
variabilní symbol: 59RRMMDD
adresa soustředění: Rekreační areál Pecka č.p. 205; 507 82 Pecka u Nové Paky
kontakty: Mgr. Jiří Hynais
774 527 839 (v odpoledních hodinách)
Josef Kopecký
737 670 139
Potvrzení o účasti dítěte na letním soustředění, jako doklad pro zaměstnavatele, si rodiče vyžádají v kanceláři
Sokola u hospodářky – pí. Schovánkové (tel: 491 611 446) – 1. poschodí, stará část objektu Sokola.

__________________________________________________________________________________
Závazná přihláška na letní soustředění Pecka 2018
Jméno a příjmení……………………..........................
datum narození……………………..........................
účast v termínu……………………..........................
Jméno/a/ zákonných zástupců dítěte……………………..........................
telefon otec…………………….......................... matka……………………..........................
Tento útržek odevzdejte trenérům nejpozději do 30.4. 2018.

