SPORT KLUB RB, z. s.
Pražská 67, 370 04 České Budějovice, tel. recepce : 387 426 062,
e-mail:info@romanaberanova.cz, www.sportklubrb.cz

PŘÍPRAVNÉ SOUSTŘEDĚNÍ KUNŽAK 2018

Termín :

26.8. – 1.9. 2018 / NEDĚLE – SOBOTA /

Místo a doručovací adresa:

Penzion Skalíček , Komenského náměstí 71, Kunžak

Sraz :

neděle 26.8. ve 13.00 hod. před penzionem

Ukončení :

sobota 1.9. mezi 16.00 – 17.00 hod. před penzionem

Kontakt:

Romana Beranová

Trenérky:

Romana Beranová, Mgr. Klára Blažková, Nikola Šulcová

602 151 828

4.100,- Kč do 31.5.2018

Platba :

převodní příkaz: č.ú: 570831359/0800; variab. symbol: rodné číslo účastníka
do pozn. jméno, příjmení dítěte a soustředění
!!!kopii dokladu o platbě odevzdejte trenérce svého dítěte!!!
V ceně je zahrnuto: ubytování, plná penze včetně svačin, pitný režim, pronájem haly, sportovišť, trenéři.
Storno podmínky:

pouze na základě písemné žádosti, počítá se den doručení
od 1.6. 2018 do 11-ti dnů před začátkem tábora 50%
do 10-ti dnů před začátkem tábora
75%
do 1 dne před začátkem tábora
100%

V Českých Budějovicích, 7.2.2018

1.

věci na trénink v tělocvičně:

tréninkové oblečení 2x + mikina
ponožky 2x + ustřižené ponožky
boty do tělocvičny!!!!!
švihadlo
ostatní dle zvyku

2.

věci na trénink venku:

tréninkové oblečení 2x
tepláková souprava
ponožky 2x
sportovní boty na ven
PLAVKY
gumovky
ostatní dle zvyku

3.

věci na ven, výlet apod.:

sportovní oblečení
bunda
pláštěnka
ponožky
ostatní dle zvyku

4.

věci na pobyt, věci denní potřeby: dostatek spodního prádla, pyžamo, ručníky,
hygienu, věci „ na doma „,přezůvky, atd. dle potřeby, jako na tábor…

5.

průkaz pojištěnce, potvrzení o zdravotním stavu dítěte 3 dny staré !!!!

6.

kapesné dle uvážení

CO S SEBOU: 1.

2.

SPORT KLUB RB, z. s.
e-mail:info@romanaberanova.cz, www.sportklubrb.cz

SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KUNŽAK 2018
26.8. – 1.9.2018

PŘIHLÁŠKA

Příjmení, Jméno…………………………………………………………………………
Bydliště……………………………………………………………………………
Telefon……………………………………………………………………………
E-mail……………………………………………………………………………

Storno podmínky:

pouze na základě písemné žádosti, počítá se den doručení
od 1.6. 2018 do 11-ti dnů před začátkem tábora 50%
do 10-ti dnů před začátkem tábora
75%
do 1 den před začátkem tábora
100%

Souhlasím se storno podmínkami:

Dne………………………………………………….

Podpis rodičů……………………………………

3.

