PODZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
Termín: 16. - 18. listopadu 2018
Nácvik skupinových choreografií na rok 2019
Místo konání:

Sportovní areál E. Zátopka u ZŠ, Zákupy u České Lípy

(D10 směr Mladá Boleslav - Česká Lípa, směr Mělník nebo směr Mnichovo Hradiště dále
Mimoň, na začátku Zákup odbočit doprava ke koupališti a kolem koupaliště doleva a pak rovně
přímo k hale. Můžete jet také na náměstí směr zámek, u kterého zahnete doprava a druhou
odbočkou doprava ke škole)

Doprava:

individuální – domluvit si dovoz a odvoz mezi sebou (90km)
Příjezd v pátek v 16 hodin
Odjezd v neděli v 15 hodin

Přihlášky:

odevzdávejte trenérům, co nejdříve, nejpozději však do 8. 11. 2018

Cena:
950 Kč
Úhradu proveďte převodem se svým přiděleným VS, do poznámky napište „soustředění“.
Cena zahrnuje ubytování, plnou penzi, pronájem tělocvičny, tréninky.

S sebou:

STEPY – kadetky a juniorky si je rozeberou ve čtvrtek,
cvičební úbor a obuv do tělocvičny i na ven, přezutí na přecházení
přezůvky, hygienické potřeby, jednotná tílka a černé legíny, bundy, švihadlo,
pití rozpustné, případné léky,
kartičku zdravotní pojišťovny nebo kopii, mají u sebe a vědí kde
potřeby na česání soutěžních účesů.

Trenéři:

Dáša Zitová, Míša Mádrová, Iva Růžičková, Saša Hájková, Lucie Ajchlerová,
Veronika Maršálová, Pavel Sirotek, Markéta Koblerová

Kontaktní telefony:

Dáša Zitová 605935980,
Míša Mádrová 723655758

(před soustředěním a v průběhu soustředění, případné další dotazy vám rády zodpoví)
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PŘIHLÁŠKA
PODZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
16. – 18. listopadu 2018
Jméno a příjmení:

______________________________________________

Telefon na rodiče v průběhu soustředění: ____________________________
Příjezd (s kým) ___________________________________
Odjezd (s kým) ____________________________________
Léky, zdravotní potíže: ____________________________________________
Potvrzujeme svým podpisem, že je naše dcera/syn zdráva a nejeví známky
akutního onemocnění (průjem, kašel, teplota atd.) a okresní hygienik ani ošetřující
lékař nenařídil karanténní opatření.
Jiné informace: ___________________________________________________

Datum: _____________________

Jméno zákonného zástupce: _________________________________

Podpis zákonného zástupce: _________________________________
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