Bartákova 1200/37, Praha 4, 140 00
tel.: 241 731 510, fax.: 241 730 334
Jako každý rok náš klub připravil letní tábor (soustředění) pro sportovce v oblasti bojového
umění, ale nejen pro ně, pro všechny, jenž mají zájem o prázdninách prožít nová dobrodružství

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KARATE A HASIČŮ
Účast na letním soustředění mnohdy vydá za víc, než několikatýdenní příprava ve školním období. A
to vše ve výborném kolektivu, který klade důraz na vytváření dobrého prostředí a kamarádství v oddílu,
jakož i mimo něj. Spousta her pro celkový rozvoj, oddílové soutěže a testy, které napomohou dalšímu
fyzickému i psychickému růstu, mimo jiné zvládnutí nových znalostí.
Akce proběhne v období prázdnin a to v termínu 4.7. - 17.7. 2009 pro všechny zájemce nejen
z našeho klubu v krásném prostředí Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, v obci Soseň.
Ubytování je ve zděné budově, která slouží celoročně jako škola v přírodě a dále v chatkách.
Součástí tohoto pěkného oploceného areálu je společenská místnost, která bude za nepříznivého
počasí sloužit jako tělocvična na cvičení a dalších potřeb. Vlastní bazén, velké hřiště, stolní tenis,
apod. Prostředí, do kterého je soustředění zasazeno splňuje veškeré nároky na sbírání fyzických sil,
nezbytnou regeneraci, stmelování kolektivu a v neposlední řadě i odpočinek od dlouhého školního
roku. Soustředění bude probíhat pod dozorem externistů Hobby centra 4 : Bc. Martin Wagner, Josef
Brodníček, Hana Fliegerová, a dále dle potřeby, praktikanti: Kateřina Wagnerová, Jan Brodníček,
Bc. Hana Výborná – zdravotnice,
Termín:
Místo soustředění:

4.7.-17.7.2009 (pro skupiny B, C, D + hasiči a dále dle dohody)
Soseň

Odjezd:

dne: 4.7. 2009 v 14.00 hod
- od Hobby centra na Praze 4,
ul. Bartákova 1200/37 – sraz bude v 13,00 hod

Příjezd:

dne: 17.7. 2009 v cca 15,00 hod
- opět před Hobby centrum

Doprava:

autobusem

Cena soustředění:

3.930,- Kč
(ubytování, plná penze 5x/den , pitný režim, pronájmy sportoviště, výlety,
táborák, ceny do soutěží, celotáborová hra)

Platba se provádí pouze převodem na konto DDM číslo účtu: 25737041/0100, jako VS se uvedou čísla
dle seznamu na stránkách www.karate-amfora.wz.cz nebo www.sdh-kunratice.cz v sekci „Ke stažení“ ,
nebo po dohodě s vedoucím tábora, který VS bude jako jediný přidělovat.
Potvrzenou přihlášku na LT je nutné odevzdat (k vyzvednutí u trenéra-vedoucího, nebo si tuto máte
možnost také stáhnout ze stránek našeho klubu, kroužku) do 31. března a do 31. března zaplatit
zálohu ve výši 2000,-Kč. Poplatky za soustředění se vrací celé v případě neúčasti z důvodu nemoci,
která musí být potvrzena lékařem. V ostatních případech činí storno poplatek 30% z ceny soustředění.
Celková částka se musí zaplatit nejpozději do 31.5.2009.
Těšíme se na Vaší účast.
Veškeré informace najdete na stránkách www.karate-amfora.wz.cz nebo www.sdh-kunratice.cz v sekci
„Soustředění“.
Letní tábor bude realizován pokud bude více jak 30 dětí.

www.hobbycentrum4.cz

