Přihláška na letní soustředění 2021
Soustředění našeho volejbalového klubu proběhne ve dnech 12. 8. – 22. 8. 2021. První tři dny
trénujeme na kurtech VK Sever (časy budou upřesněny), děvčata budou mít zajištěn oběd.
V neděli 15.8.2021 kolem poledne (bude upřesněno) odjíždíme autobusem od haly VK Sever
do Kralovic. Návrat do Žatce je v neděli 22.8.2021 kolem poledne.
Cena soustředění je 2500,- Kč. Termín zaplacení je do konce června, nebo po individuální
domluvě později. Termín odevzdání závazné přihlášky je na turnaji s rodiči, kde se dozvíte
podrobné informace a plán na příští sezonu. Pokud by se Vám podařilo sehnat sponzora, který
by našemu klubu věnoval alespoň 3500,- Kč, náklady na soustředění Vaší dcery by místo
2500,- byly jen 300,- Kč.
Seznam potřebných věcí:
- příbor
- spacák, polštářek
- sportovní obuv - na ven, na antuku, do haly
- sportovní oblečení
- tepláky, mikina, teplé oblečení na večer, nepromokavá bunda
- dostatek ponožek a gumiček do vlasů
- plavky, pokrývku hlavy, opalovací krém, sluneční brýle, repelent
- knihu, karty, hry, láhev na pití
- věci osobní hygieny - šampón, mýdlo, zubní kartáče, zubní pasta, ručník, toaletní papír
- kartičku pojištěnce, potvrzení zdravotního stavu (rozdáme těsně před odjezdem)
Seznam nepotřebných věcí:
- cenné věci (řetízky, prsteny, tablety a jiná elektronika)
- oblečení do společnosti, rifle,…
- mobilní telefony budou dívkám vybrány po příjezdu a rozdány vždy v době večerního
volna a na noc budou opět vybrány
Jídlo a šťáva do pití budou zajištěny.
Návštěvy rodičů jsou povoleny denně po 19. hodině.
Bližší informace: Irena Wilferová – 721581711
Jára Vrbata – 777065884
Více informací na http://www.vkseverzatec.com/akce/letni-soustredeni/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závazná přihláška
Potvrzuji účast své dcery na letním soustředění 2021.
Jméno :
Adresa :
Telefon :
Užívá Vaše dcera pravidelně nějaké léky?
Jaké?
Podpis rodičů:
Volejbalový klub Sever Žatec, Plzeňská 2787, 438 01 Žatec, IČ: 413 26 849, tel: 607 523 529

