
Letní florbalový kemp 1. SFK Havířov se v roce 2016 uskuteční v termínu 23.8. - 28.8.2016 (úterý-neděle) v Jeseníkách. 

Kemp je určen pro věkové kategorie přípravka až mladší žáci. Děti ročník narození 2003 až 2008. Mladší a starší děti jen po konzultaci s trenéry.

Ubytování je zajištěno v penzionu Relax Centrum Gól (Rejhotice 166, 788 11 Loučná nad Desnou) - fotografie na www stránkách klubu.

K dispozici budeme mít velkou tělocvičnu při ZŠ Loučná nad Desnou a sportoviště u penzionu - travnaté hřiště, hřiště na tenis, beach hřiště

na fotbal a volejbal, kurt na squash, posilovnu, saunu, ping-pong, bowling a společenskou místnost. 

Stravování formou plné penze včetně pitného režimu. Doprava do Jeseníků bude společná autobusem.

Letní kemp slouží jako příprava ke zvýšení sportovního výkonu před novou florbalovou sezonou. Kemp také slouží k upevnění kamarádských 

vztahů mezi dětmi a jedná se hlavně o společnou zábavu dětí a trenérů.

Obsah kempu: florbalové tréninky každý den, atletická průprava, plavání, společné grilování, výšlap a soutěže o ceny.

Prezentace s fotografiemi penzionu a sportovišť spolu s fotografiemi z již uskutečněných kempů jsou k nahlédnutí na našich

webových stránkách www.florbalhavirov.cz, kde bude také zveřejněn seznam účastníků. Přihlášky odevzdávejte co nejdříve trenérům

nebo na e-mail info@florbalhavirov.cz. Počet míst je limitován! V případě velkého zájmu rozhoduje datum složení zálohy!

Odjezd účastníků kempu do Jeseníků je plánován na neděli 23.8.2016 v dopoledních hodinách autobusem od MSH Havířov.

Cena na osobu činí 3000 Kč/člen a 3500 Kč/nečlen. Záloha se platí na oddílový účet 2300733758/2010, doplatek při odjezdu.

Pokyny k odjezdu budou uveřejněny 14 dnů před konáním akce na internetových stránkách www.florbalhavirov.cz.

Dotazy ohledně organizace akce Vám rádi zodpoví trenéři Ficenc (777 602 792) Vaněk (732 351 481) Zajaczek (605 357 199)

Účet pro platbu kempu: 2300733758/2010 variabilní symbol: datum narození nebo r.č., do poznámky uveďte příjmení a kemp 2016.

datum narození          pojišťovna

Bydliště

telefonní kontakt na dítě kontaktní e-mail na rodiče

jméno, příjmení a telefon matky jméno, příjmení a telefon otce

zájem rodičů o účast na kempu

ano x ne

v Havířově dne: ………………………………. …………...…………………………………..………………

                         podpis zákonného zástupce

Údaje v této přihlášce slouží pouze pro potřeby 1. SFK Havířov, z.s.

Florbalový oddíl 1. SFK Havířov, Jaroslava Vrchlického 1476/22, 736 01 Havířov, IČ: 03751171

jméno a příjmení

INFORMACE O LETNÍM FLORBALOVÉM KEMPU LOUČNÁ 2016

PŘIHLÁŠKU PROSÍM ODEVZDEJTE V CO NEJKRATŠÍM MOŽNÉM TERMÍNU. V PŘÍPADĚ NEÚČASTI DÍTĚTE

ODEVZDEJTE PŘIHLÁŠKU SE JMÉNEM A PŘÍJMENÍM TRENÉROVI NEPODEPSANOU A V POZNÁMCE UVEĎTE NEZÚČASTNÍM SE.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA FLORBALOVÝ KEMP LOUČNÁ 2016

poznámky

Záloha na kemp 2016 ve výši 1500 Kč se hradí na bankovní účet, doplatek 1500Kč pak při odjezdu. Platby

provádějte na účet 1. SFK Havířov, z.s. - 2300733758/2010. Záloha se vrací pouze v případě neuskutečnění akce

ze strany organizátora, popřípadě z vážných důvodů. Na tuto akci lze využít příspěvek zaměstnavatele, pokud

jej poskytuje! Pro více informaci ohledně plateb kontaktujte p.Ficence (777 602 792)

plavec x neplavec
dítě je


