LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ DOBŘÍV 2018
Na již tradiční letní soustředění, které považujeme za důležitou a nezbytnou součást přípravy na novou
sezonu, se v letošním roce vypravíme do Dobříva. V rámci letních prázdnin je to prakticky jediná
možnost jak nabrat alespoň základní fyzičku a sehrát se před startem nového soutěžního ročníku. Na
soustředění se utvářejí mezi hráči vztahy, týmový duch i kamarádství někdy na celý život.
Sportovní reál v Dobřívi je nově zrekonstruovaný, hřiště s umělým povrchem, kurt na tenis, volejbal. Nedaleko je i
koupaliště, které využijeme v případě teplého počasí.

Termín:

SOBOTA 25. 8. – SOBOTA 1. 9. 2018

Odjezd:

Sobota 25. 8. 2018
Bude upřesněno

Příjezd:

Sobota 1. 9. 2018
bude upřesněno

Strava:

Úhrada:

5x denně jídlo, pitný režim zajištěn 24 h denně
Začínáme v neděli snídani. Vybavte děti na cestu pitím, svačinou, případně jídlem na první
večer.
2.900 Kč
 1.000 Kč NEVRATNÁ ZÁLOHA DO 30.6.2018
 1.900 Kč nejpozději do odjezdu na soustředění
Platbu proveďte převodem na účet banky Moneta: č.ú. 2102207714/0600 jako variabilní
symbol (VS) uveďte vždy celé rodné číslo dítěte, do poznámky pro příjemce uveďte text:
platba soustředění a příjmení dítěte

Nezapomeňte
sbalit:

-

kartička zdravotní pojišťovny, lepší její kopie
léky, pokud dítě pravidelně užívá, včetně popisu dávkování
2x sportovní obuv na tréninky
chrániče
sportovní láhev na pití
plavky
dostatek oblečení, zejména ponožek
teplejší oblečení na spaní, spíme v chatkách
přiměřené kapesné (doporučujeme cca 300 Kč)

Cennosti a šperky nechte doma, KNH Litvínov ani trenéři neručí za ztráty a poškození
mobilních telefonů, tabletů, další elektroniky, šperků a jiných cenností.
Petr Hojer, vedoucí soustředění, tel. 602 408 764, e-mail: hojer.petr@seznam.cz,
+ trenéři jednotlivých kategorií
Kontakty:
Zprávy, informace a fotografie ze soustředění můžete sledovat na klubovém
facebookovém profilu: https://www.facebook.com/

Náš tým trenérů a vedoucích udělá vše pro spokojenost našich hráčů a vašich dětí.

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE - ne starší 1 den
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti
Jméno a příjmení

____________________________________________________

rodné číslo ______________________________

PSČ _________________

bytem ______________________________________________________________
změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota a pod.) a okresní hygienik,
ani ošetřující lékař nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že dítě přišlo v posledních dvou
týdnech do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.
Dítě je schopno zúčastnit se letního klubového soustředění KNH Litvínov z.s., v době od 25.8.2018
do 1.9.2018.
Upozorňuji na (omezení, alergie): ___________________________________________________________
V současné době dítě bere léky: _____________________________________________________________
Dávkování: _____________________________________________________________________________

Telefon na matku:
Telefon na otce:

NUTNO PODEPSAT A ODEVZDAT V DEN ODJEZDU !!!
V Litvínově, dne 25.8.2018

podpis zákonných zástupců dítěte ___________________________________

