Letní badmintonové soustředění mládeže 2014
Termín : 16. 8. - 22. 8. (So-Pá)
Místo : Liberec - Harcov, areál Technické univerzity,17. listopadu 2, GPS 50°46´14.945“N,
15°,5´9,127“E
Účastníci : přihlášené děti, u mladších hráčů je možný doprovod rodinných příslušníků
Přihláška : přihlášení je automatické po uhrazení zálohy
Cena : 3.900,- Kč (pouze pro hráče, kteří jsou členy TJ Sokol Radotín - sleva na základě
předpokládané dotace), rodiče se mohou účastnit za režijní cenu (ubytování, strava) cca 410,- Kč/den
v libovolné délce pobytu, nečlenové TJ platí 4.900,- Kč.
Záloha : 1.000,- Kč, platba bankovním převodem do 1. května. Pokud neznáte číslo účtu, zašle
paní Forejtová (Alena.Forejtova@seznam.cz). Platbu fakturou hlásit předem (i v tomto případě nutno
zaplatit zálohu, která bude pak vrácena při příjezdu). Doplatek ceny při příjezdu na místě. Kdo
nezaplatí zálohu, nebude brán jako přihlášený. Záloha je v případě neúčasti vratná pouze do konce
července.
Doprava : vlastní, příjezd v sobotu do 11.00, odjezd v pátek od cca 18.00
Stravování: od soboty (oběd) do pátku (oběd, večeře už není zajištěna)
Seznam doporučených věcí :
- kopie kartičky zdravotního pojištění, kdo bere léky nebo má jiné zdravotní problémy – nutné
písemné upozornění od rodičů !
- badmintonová raketa
- švihadlo
- plavky
- sportovní oblečení a obuv na trénink v hale
- sportovní oblečení a obuv na trénink venku
- oblečení na volný čas a spánek, pláštěnka nebo deštník
- kapesné (ne příliš vysoké)
- hygienické potřeby, hry a osobní věci
- notýsek a propiska
- potvrzení, že rodiče zodpovídají za případné hmotné škody způsobené jejich dětmi
- nedoporučujeme tablety, telefony,...
V ceně : kompletní zabezpečení tréninků (hala, trenéři, nahrávači, míče, pití,…), ubytování, jídlo 3 x
denně, svačina, bazén, ZOO (pro mladší), podvečerní program, dohled ve volném čase.
Informace : i na oddílovém webu: http://www.sometrad.cz/category/soustredeni/
Spojení :
M. Hnilica 603261981, H. Bitmanová 604138311, P. Drančák 777056568
mojmir.hnilica@seznam.cz

