PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR SK PŘEROV
Kdy:
Kde:
Kdo:

pondělí 16. 7. – pátek 20. 7. 2018
Přerov a okolí, program cca od 8 do 16 hodin. Každý den bude sraz a rozchod vždy na jiném,
předem domluveném místě.
pro všechny atlety a atletky SK Přerov narozené v letech 2008 - 2013

Strava:
Cena:

4 obědy, svačinky a pitný režim v ceně (jeden celodenní výlet – vlastní jídlo)
1600 Kč (zahrnuje svačinky, pitný režim a obědy na 4 dny, 1 celodenní výlet, vstupné, jízdné,
pronájmy, upomínkové předměty)

Program:

Týden plný sportovních aktivit, zábavy i poučení, výlet a návštěvy zajímavých míst s trenéry
atletiky, kteří se na vás moc těší. 

Pozor, kapacita je omezená, proto s přihláškami neotálejte. Přednost mají ti, kteří dříve odevzdají přihlášku a
zaplatí.
Do 15. 5. 2018 je třeba odevzdat níže uvedenou závaznou přihlášku. Poplatek za příměstský tábor 1600 Kč je třeba
uhradit do 15. 6. 2018 na účet SK Přerov:
 číslo účtu: 21532831/0100
 variabilní symbol: 103
 zpráva pro příjemce: PRIMESTSKY TABOR 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 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR SK PŘEROV (16. – 20. 7. 2018)
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Velikost trika (vhodnou velikost zakroužkujte – čísla odpovídají věku): 4 – 6 – 8 – 10 – 12
Souhlasím s tím, aby se můj syn / má dcera zúčastnil/-a příměstského tábora. Beru na vědomí, že částka 500 Kč slouží
jako stornopoplatek.
Podpis zákonného zástupce: ………………………………………..
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