LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 2013
dívek – žákyň sportovních volejbalových tříd
ZŠ pod Svatou Horou, Příbram
Termín konání: 18.-23.8.2013
Místo konání:
Týn nad Vltavou
odjezd vlakem dne 18.8.2013 v 8.59 hod. z vlakového nádraží Příbram, sraz účastníků v
8,20 hod.
příjezd vlakem tamtéž dne 23.8.2013 mezi 16. a 17. hod.
U vlaku děvčata odevzdají obálku, která bude obsahovat:
zdravotní průkaz pojištěnce - kopie
informace o individuálních zdravotních potížích (lécích)
potvrzení o bezinfekčnosti (potvrzení rodičů)
Na obálku napište jméno děvčete, telefon rodičů domů a do zaměstnání !!!
Tréninky začínají v neděli 18.srpna v 15 h a končí v pátek 23.8. 2013 ve 12 hodin.
Strava je zajištěna formou celodenní penze v restauraci „Sokolovna“ Týn nad Vltavou.
Začíná se 18.8. večeří a končí 23.8. obědem
Ubytování je zajištěno v hotelovém komplexu ČEZ a.s. „Blanice“ Týn nad Vltavou.
Cena soustředění: 2. 400,- Kč
V ceně je zahrnuta doprava, ubytování, stravování, pronájem venkovních hřišť a hřišť ve
sportovní hale.
Placení poplatku za soustředění:
a) jednorázově bezhotovostní platba 2.400 Kč na účet VK do 30.6.2013
b) bezhotovostní platba na účet VK záloha 1.000 Kč do 30.6.2013 a hotově doplatek
1.400 Kč trenérovi před odjezdem vlaku
číslo ůčtu Volejbalového klubu pod Svatou Horou, Příbram: 532 378 389 / 0800
variabilní symbol = rodné číslo dcery, sdělení pro příjemce = jméno dcery, soustředění 2013
Vybavení na soustředění:
švihadlo, láhev na pití PVC, kapesné dle uvážení rodičů, pantofle na přezutí, šusťákové
kalhoty, bunda, tenisky ven a do tělocvičny, dostatek triček, trenky, kraťasy, pyžamo, spodní
prádlo a ponožky na každý den, plavky, kšiltovka a brýle proti sluníčku, tepláková souprava,
2x ručník, opalovací krém a toaletní potřeby, toaletní papír, elastické obinadlo, drobný pokrm
– sušenky apod.
Případné dotazy zodpoví p. Jan Prokop tel. 604 290 468,
příp. Lucie Valíčková tel. 776582 581
V případě nepředpokládané neúčasti (ve výjimečných případech - nemoc atd.) je nutné
oznámení do 15.8.2013.

