PODZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ SK PŘEROV
Kdy:
Kde:
Kdo:

pátek 26. 10. – úterý 30. 10. 2018 (podzimní prázdniny)
chata Unigeo, Horní Bečva (http://raliska.unigeo.sweb.cz/unigeo.htm)
pro všechny atlety a atletky SK Přerov narozené v roce 2007 a dříve

Doprava:
Ubytování:
Strava:

zájezdovým autobusem, odjezd v pátek 26. 10. 2018 v 17:01 od stadionu
ve 3 a více lůžkových pokojích
4x denně (snídaně, oběd, večeře, druhá večeře)
Začínáme večeří 26. 10. a končíme obědem 30. 10. 2018.
2200 Kč (zahrnuje ubytování, stravu, dopravu, wellness a překvapení  )

Cena:

Minimální počet přihlášených atletů je 28. V případě menšího počtu přihlášených se soustředění konat nebude.
Program:

dvoufázový atletický trénink v přírodě, hry, strečink, posilování, 1x návštěva wellness

Přihláška:

Závaznou přihlášku je třeba odevzdat nejpozději do neděle 30. 9. 2018 svému trenérovi.
Dříve, než odevzdáte závaznou přihlášku, můžete se přihlásit předběžně a rezervovat si tak
místo (není povinné) emailem na martina.koutnakova@seznam.cz.

Poplatek za soustředění 2200 Kč je třeba uhradit rovněž do 30. 9. 2018 na účet SK Přerov:
 číslo účtu: 21532831/0100
 variabilní symbol: 106
 zpráva pro příjemce: UNIGEO jméno a příjmení účastníka nebo účastníků
O zadané platbě nás prosím informujte emailem na martina.koutnakova@seznam.cz.

Kontaktní osoby:

Jana Bednaříková (jaancab@seznam.cz, tel. 778 422 914)
Martina Koutňáková (martina.koutnakova@seznam.cz, tel. 776 559 570)

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA PODZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ SK PŘEROV (Horní Bečva, 26. 10. – 30. 10. 2018)
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Velikost trika (vhodnou velikost zakroužkujte – čísla odpovídají věku): 12 – 14 – XS (pouze dámské) - S – M – L – XL
Souhlasím s tím, aby se můj syn / má dcera zúčastnil/-a soustředění. Beru na vědomí, že při zrušení účasti na
soustředění po 30. 9. 2018 slouží částka 1000 Kč jako stornopoplatek.
Podpis zákonného zástupce (v případě účastníka mladšího 18-ti let): ………………………………………..
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