ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA kemp děti 2018
TERMÍN KEMPU: ………………………………
Příjmení a jméno dítěte

bydliště

rok narození

Příjmení a jméno zák. zástupce

bydliště

tel., e-mail

CENA
5 dní 2.000 Kč/os., záloha 600 Kč | 3 dny 1.300 Kč/os., záloha 400 Kč
ZÁLOHA
Zaslat na účet č. 9015670227/0100 u Komerční banky. Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení dítěte,
variabilní symbol je 012018. V případě nemoci bude záloha vrácena jen oproti lékařskému potvrzení. Zbylou
částku je možné doplatit v hotovosti při nástupu dítěte na kemp nebo převodem na účet 5 dní před nástupem na
kemp.
CENA KEMPU ZAHRNUJE
Tréninky s trenérem, klubové tričko, pronájem kurtu včetně míčů, pitný režim (kohoutková voda + sirup), oběd + 2
x svačina, vstup na koupaliště a bazén, organizaci turnaje, ceny do turnaje, páteční opékání špekáčků a turnaj, na
který jsou srdečně zváni rodinní příslušníci. V ceně kempu není zahrnuto pojištění!
KONÁNÍ KEMPU
Od 9:00 do 16:00 (možnost dřívějšího příchodu a pozdějšího odchodu po dohodě s trenérem).
POVINNÁ VÝBAVA
Kopie kartičky zdravotní pojišťovny, sportovní oblečení (trenýrky, plavky, tričko, v případě chladnějšího počasí
tepláková souprava + boty do tělocvičny), krém na opalování, láhev na pití, pokrývka hlavy a sluneční brýle.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Dětem se bude individuálně věnovat po celý den kvalifikovaný trenér. Na bazén se bude chodit společně vždy jen
za dohledu trenéra (pokud rodiče nebudou souhlasit se samostatnou návštěvou bazénu).
Děti budou mít k dispozici zázemí beachvolejbalového areálu (klubovna, terasa, WC a sprcha, WI-FI, mikrovlnka).
V relaxačním volnu mají možnost hrát beachbadminton a jiné hry. Kemp se koná, i když je koupaliště zavřené.
V případě nepříznivého počasí bude zajištěn náhradní program ve formě tréninku v tělocvičně.
DOPORUČENÍ
Nedávejte s sebou dětem cenné předměty a větší částky peněz. Rodiče mohou od 15 hod. využít snížené vstupné
20 Kč. Zazvoní na zvonek, který je umístěný na boční straně pokladny.
Vyplněnou a podepsanou přihlášku pošlete oskenovanou e-mailem na beachvolleyball@volny.cz
KONTAKTY
Olga Zehnálková – 776 558 980, zehnalkovao@seznam.cz
Lubomír Kuchta – 602 518 192, beachvolleyball@volny.cz

Souhlasím s tím, aby moje dítě navštěvovalo bazén v areálu koupaliště samostatně: ANO x NE
(Nehodící se škrtněte.)

Zákonný zástupce podpisem přihlášky stvrzuje, že jeho dítě bude dodržovat řád beachvolejbalového kempu. Jedná
se zejména o dodržování pitného a stravovacího režimu, slušného chování v areálu koupaliště i při přesunech na
obědy. S řádem kempu budou děti seznámeny. Současně s podpisem přihlášky zákonný zástupce souhlasí s tím, že
během kempů mohou být děti nafoceny a natočeny zástupci klubu za účelem další propagace klubu.

Dne ………………… 2018

Podpis zákonného zástupce: …………………………………

Přejeme Vašim dětem, aby si kemp řádně užily a aby se zdokonalily v jednom
z nejatraktivnějších sportů, jakým beachvolejbal bezesporu je.

