Soustředění ŽIHLE 2018– suchá příprava pro ročníky 2004-2011
Termín:
Cena:
Ubytování:
Doprava:
Stravování:

12.8. – 18.8.2018
3.500,- Kč
domov mládeže v areálu Školy v přírodě , Nový Dvůr 26, 331 65 Žihle
( Zbiroh, Zvíkovec, Kralovice, Žihle )
vlastní – příjezd 12.8.2018 mezi 13.00 - 15.00 hodin
odjezd 18.8.2018 v 11.00 hodin
strava 5 x denně, plná penze, včetně svačin a pitného režimu, v jídelně
Školy v přírodě

Přímo v areálu jsou travnaté plochy, hřiště, laser game, lanové centrum. V případě špatného
počasí se může sportovat v tělocvičně.
V průběhu letního soustředění budou mít děti 4 x denně tréninkovou jednotku .
Je nezbytné, aby s sebou děti měli:
Funkční kolo (potvrzení o seřízení kola), helmu na kolo, in-line brusle, hokejové rukavice,
helmu, hokejku, rukavice, brankáři – kompletní výzbroj, švihadlo, plavky, boty do haly,
nepromokavou bundu.
Ostatní vybavení nechám na rodičích, dejte dětem praktické sportovní oblečení.
Termín přihlášení : do 31.3.2018 .
Platba: v hotovosti do 15.5.2018 , platby bude vybírat pí. Adamcová, tel. 775 142 841
a pí. Štemberová , tel. 720 263 437

Informace: trenér: Robert Čech tel. 602 657 287, email: cech33@email.cz

Robert Čech, trenér, v.r.

_______________________________________________________________
Přihláška

Přihlašujeme syna/dceru ……………………….……………………. datum narození ……………….……
na letní soustředění v Žihli v termínu 12.-18.8.2018.

Podpis rodičů ……………………………………………

Soustředění ŽIHLE – suchá příprava pro ročníky 2003-2010
Termín:
Cena:
Ubytování:
Doprava:
Stravování:

13.8. – 19.8.2017
3.500,- Kč
domov mládeže v areálu Školy v přírodě , Nový Dvůr 26, 331 65 Žihle
( Zbiroh, Kralovice, Žihle )
vlastní – příjezd 13.8.2017 mezi 13.00 - 15.00 hodin
odjezd 19.8.2017 mezi 11.00 – 12.00 hodin
strava 5 x denně, plná penze, včetně svačin a pitného režimu, v jídelně
Školy v přírodě

Přímo v areálu jsou travnaté plochy, hřiště, laser game, lanové centrum. V případě špatného
počasí se může sportovat v tělocvičně.

V průběhu letního soustředění budou mít děti 4 x denně tréninkovou jednotku .
Je nezbytné, aby s sebou děti měli:
Funkční kolo (potvrzení o seřízení kola), helmu na kolo, in-line brusle, hokejové rukavice,
helmu, hokejku, rukavice, brankáři – kompletní výzbroj, švihadlo, plavky, boty do haly,
nepromokavou bundu.
Ostatní vybavení nechám na rodičích, dejte dětem praktické sportovní oblečení.
Termín přihlášení : do 15.5.2017 , emailem na cech33@email.cz .
Platba: v hotovosti do 30.5.2017 , platby bude vybírat pí. Adamcová, tel. 775 142 841
a pí. Štemberová , tel. 720 263 437
Informace: trenér: Robert Čech tel. 602 657 287, email: cech33@email.cz
Robert Čech, trenér, v.r.

_______________________________________________________________
Přihláška

Přihlašujeme syna/dceru ……………………….……………………. datum narození ……………….……
na letní soustředění v Žihli v termínu 13.-19.8.2017.

Podpis rodičů ……………………………………………

