Vážení rodiče!
Dostáváte do rukou závaznou přihlášku na sportovní tábor, který pořádá Judo-club Domažlice a Lokomotiva Beroun. Jako
v loňském roce, i letos se bude konat v areálu dětského tábora na Rudolfově Pile. Ubytování je v dřevěných chatkách ve vlastním
spacím pytli. Stravování je zajištěno v místní jídelně, tréninky budou probíhat v areálu tábora.

Základní údaje:
Termín:
Místo:
Ubytování:
Stravování:
Cena:
Téma tábora:

25.srpna 2017 (pátek) 15.00 hodin – 2. září 2017 (sobota) v 11.00 hodin
Rudolfova Pila – za Pecí pod Čerchovem
V dřevěných chatkách
Stravování je zajištěno v místní jídelně - snídaně, oběd, svačina , večeře
3.500,- Kč. (musí být zaplaceno do 30.6.2017 převodem na účet č.ú. 107-6011150247/0100
v.s.999 do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno dítěte).
V ceně je zahrnuto stravování, ubytování, pojištění a odborný dozor.
Zlatá horečka

Ostatní údaje:
•
•
•
•

Zaměření tábora je především sportovní. Důraz bude kladen především na rozvoj techniky, síly vytrvalosti a rozvoje
osobnosti. Denní režim zahrnuje 2 hodiny cvičení na žíněnce dopoledne. Ostatní program je shodný jako na jiných
táborech v přírodě (koupání, sportovní hry, výlety apod.).
Před odjezdem doporučujeme navštívit lékaře, a nechat provést lékařskou prohlídku. Před nástupem na tábor Vás
požádáme o podepsání prohlášení o bezinfekčnosti.
V případě potřeby zapište do poznámek v přihlášce různé alergie, náchylnosti k nachlazení apod.
Pokud to bude možné, označte všechny věci Vašeho dítěte jménem a příjmením

Doporučená výbava:
•
•
•
•

kimono, ramínko na šaty 2x, sportovní oblečení (tepláková souprava, trenýrky, trička), plavky, osuška, pokrývka hlavy
kalhoty do přírody, bunda a čepice, zelené triko, gumovky, sportovní obuv, pantofle, kapesní nůž
deka, spací pytel, polštář, pláštěnka, hygienické potřeby, krém na opalování, malý batůžek + láhev na tekutiny, šálek na
pití, baterka,
kopii karty zdravotního pojištění, kapesné, seznam věcí

Upozornění:
•

Protože v místě tábora je špatný signál mobilních operátorů, a vzhledem k tomu, že některé děti se místo aktivní činnosti
věnují hrám na mobilních telefonech, doporučujeme, aby děti nechali mobilní telefony doma (jejich používání
v průběhu tábora bude omezeno).

Personální zabezpečení:
Hlavní vedoucí: Roman Kalous
Trenéři a vedoucí: Jaroslava Záhořová, Zdeňka Holečková, Ondřej Růžek, Kamila Forstová, Štěpánka Krutinová
Táborová hra: Miroslav Soukup, Jakub Kalous
Technické zabezpečení: Petr Jiráček
Kuchyně: Michal Potužník, Vendy Weberová
Bližší informace Vám kdykoliv podá kterýkoliv z výše uvedených trenérů. Více informací www.judoclub-domazlice.cz
Přihlášku vyplňte, a po svém dítěti co nejdříve odešlete jakémukoliv trenérovi.
____________________________________Oddělte_______________________________________

Jméno a příjmení:.............................................................................................................................
Datum narození:................................. Bydliště:..............................................................................
Poznámka (pozdější nástup nebo odjezd, alergie, prodělané vážné nemoci, náchylnost k nemocem apod.):
______________________________________________________________________________________________________

Kontakt na rodiče (tel. do zaměstnání, popř. domů apod.): ___________________________________________
Souhlasím s možností publikovat v tisku nebo v elektronických médiích mé fotografie a videonahrávky, které zachycují výše
uvedené dítě v souvislosti s činností tábora. Uvedený souhlas poskytuji po celou dobu tábora. Byl jsem poučen o právech dle
zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, zejména o svém právu tento souhlas kdykoliv odvolat a to i bez udání důvodů.
Potvrzuji, že jsem se seznámem se Všeobecnými podmínkami táborů a soustředění Judo-clubu Domažlice (ke stažení na
http://www.judoclub-domazlice.cz/2017-letni-tabor.htm)

Podpis rodičů:...........................................................................................................................

