
LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 

Vodní nádrž Hracholusky, rekreační středisko Butov

Termín: 30.6. - 7.7.2018, resp. 30.6. - 13.7.2018

Účastníci: nominování závodníci trenéry oddílu

VÁZÁNÍ LODÍ v pátek 29.6.2018 po (při) tréninku dle pokynů trenérů ! 

SRAZ K ODJEZDU v loděnici v sobotu 30.6.2018 v 8:00 hod. 

NÁVRAT bude sdělen na webu či na vyžádání na tel. u trenérů.

Dopravu, ubytování, stravu a pitný režim hradí zcela oddíl. 

Stravování začínáme obědem a končíme obědem. Na soustředění je zajištěna
plná penze, pitný režim, druhá večeře a denně ovoce. Kapesné doporučujeme v
přiměřené výši. Zákaz sladkostí ! (po zkušenostech).

Při odjezdu odevzdá každý účastník „PROHLÁŠENÍ o zdravotním stavu“
podepsané rodiči (ke stažení na webu) a kopii průkazu zdravotní pojišťovny (stačí
poslat mailem). 

S sebou: dostatek sportovního oblečení na vodu (dl. tepláky, kraťasy, trika s dl.
rukávem, trika s krátkým rukávem, mikinu, šusťákovou bundu, dostatek
ponožek, kšiltovka, popř. čelenka, plavky !, pláštěnka, atd.). Boty a oblečení na
běh v terénu, venkovní pantofle. TRX, podložku na protahování. Láhev na pití !

Na soustředění platí zákaz používání mobilních telefonů, tabletů a jiných
elektronických her - znamená nechat doma. Pokud bude zákaz účastníkem
porušen, bude mu ukončen pobyt a bude na vlastní náklady deportován ze
soustředění.

Kdo má, může sebou vzít jakékoli venkovní hry (badminton, kroket, míče atd.)

Doporučujeme vzít sebou polštářek a plyšáka, kdo potřebuje. Lze vzít i vlastní
prostěradlo či povlečení. 

Hlavně s sebou vezměte chuť k tréninku a dobrou a přátelskou náladu !
Upozornění ! Jedná se os soustředění a ne o rekreační pobyt hrazený
oddílem ! V tomto duchu je třeba přistupovat k chování a k tréninku na
soustředění.

přihláška níže:
------------------------------------------------------------------------------------------



PŘIHLÁŠKA na Jarní soustředění (odevzdejte svému trenérovi) 

Odevzdanou přihláškou souhlasím s podmínkami Letního soustředění 2018 a s
obsahem Listu účastníka Letního soustředění 2018.

Jméno: …................. Příjmení: ….......................... Ročník narození: …............

…...............................
Podpis zákonného zástupce


