
 

 

 
 

Připravili jsme pro naše hráče všech družstev ve věku od 7 let jarní soustředění  
v rekreačním areálu U KEMPU v Jesenici u Rakovníka. 

 
TERMÍN: čtvrtek 6. 4. 2017 až neděle 9. 4. 2017  

ODJEZD: čtvrtek 6. 4. 2017 v 16.55 hodin z Mostu, SRAZ v 16,30 hodin na vlakovém nádraží v Mostě 

PŘÍJEZD: neděle 9. 4. 2017 v 14,50 hodin, na vlakové nádraží v Mostě 

 
SEBOU: Tréninkový oblečení (i na převlečení), sportovní obuv do tělocvičny i ven, přezuvky do budovy, 
láhev na pití, ručník, věci na 3. denní pobyt, kartička pojišťovny, léky (odevzdejte u odjezdu vlaku), hry na 
zabavení a drobné kapesné. Za osobní věci a cennosti nenese klub ani trenéři zodpovědnost. 
Svačinu a pití na první večer, začínáme až snídaní v pátek ráno!!! 
 
CENA: 850 Kč, cena obsahuje ubytování 3 noci, 2x plná penze, 1x snídani + oběd, dopravu.  
 
ÚHRADA: celou částku 850 Kč uhraďte na klubový účet 2102207714/0600, pod variabilním symbolem VS = 
rodné číslo dítěte do 20. března 2017. Účast dětí nahlaste trenérům do stejného termínu. 
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