Ice Skating Prague 6, z.s.
Kladenská 405/48, 160 00 Praha 6
e-mail: bruslenina6@gmail.com, tel: +420 607 511 267
www.iceskatingprague6.cz

Letní příměstský tábor s krasobruslením
ZS Hvězda, Praha 6
24. - 28.červenec 2017

Místo konání:

ZS Hvězda, Na Rozdílu 1, 160 05 Praha 6 - zázemí tábora
ZS Hvězda, Na Rozdílu 1, 160 05 Praha 6 - tréninky na ledě
tělocvična při ZŠ Na dlouhém lánu - dopolední cvičení

Termín:

24.7. pondělí - 28.7. pátek

Sraz:
Vyzvedávání:

7:30-8:15 - vestibul ZS Hvězda, Na Rozdílu 1, P6
17:00-17:30 - po posledním tréninku, ZS Hvězda, Na Rozdílu 1, P6

Cena:

3.800,-Kč - 5 dní
záloha 1.000,-Kč do 30.4.2017
doplatek 2.800,-Kč do 30.6.2017

Cena zahrnuje:

4x denně sportovní trénink pod vedením zkušených trenérů
1x denně sportovní a pohybové hry
pitný režim - k dispozici nepřetržitě (láhev vlastní)
oběd a odpolední svačina
pronájem ledové plochy, tělocvičen a hřiště
pojištění

Tréninky:

2x denně trénink na ledě
1x denně gymnastika
1x denně aerobic nebo taneční příprava
Pro malé děti budou všechny tréninky vedeny formou hry
Děti budou rozděleny do skupin dle věku a dovedností
Počet dětí na ledě 15-20

Trenéři:

Miroslav Bokor - trenér krasobruslení (KK Trnava, Slovensko)
Gabriela Machová - trenérka gymnastiky (SK Gymsport Praha)
Katka Černá - trenérka aerobiku (AC Olympia Praha)
více o našich trenérech na www.iceskatingprague6.cz

Vedoucí tábora:

Dagmar Toulová - vedoucí tábora a dozor
dagmar.toula@gmail.com, tel: 607 511 267

Zdravotník:

Lenka Buzková - zdravotník a dozor

Přihlášky:

nejpozději do 30.4. 2017 e-mailem na bruslenina6@gmail.com.
Kapacita tábora je omezená, pošlete přihlášku co nejdříve. Potvrzení účasti
proběhne na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce po zaplacení zálohy.
Tábor je vhodný pro všechny holky a kluky od 5 let, horní věková hranice
není stanovena. Předchozí zkušenost s bruslením na ledě není podmínkou.
Možnost zapůjčení bruslí na dobu tábora.

Platba v Kč:

převodním příkazem na účet č. 145992389/0800 - Česká Spořitelna Praha
IBAN: CZ87 0800 0000 0001 4599 2389
BIC: GIBACZPX
variabilní symbol = r.č.dítěte, poznámka pro příjemce: jméno a příjmení

Organizátor:

Dagmar Toulová, Ice Skating Prague 6, z.s.
IČO: 49250302
tel: +420 607 511 267
bruslenina6@gmail.com

Při nástupu na tábor předají rodiče vedoucí tábora:
1. kopii průkazu zdravotního pojištění
2. posudek o zdravotní způsobilosti ne starší jednoho roku – od lékaře
3. potvrzení o bezinfekčnosti ne starší jednoho dne - stačí od rodičů

Nezapomeňte s sebou:
brusle

- nejlépe klasické bílé šněrovací brusle se zoubky
- hokejisté mohou mít hokejové brusle
- naprosto nevhodné jsou plastové "rostoucí" brusle na přezky
- možnost zapůjčení bruslí na dobu tábora - nutno napsat do přihlášky!!!

oblečení na led - teplé, mokru odolné oblečení, které neomezuje dítě v pohybu
- dva páry rukavic - povinné
- čelenka nebo čepice
- přilba dle uvážení
- náhradní ponožky
oblečení do tělocvičny

- holky: leginy nebo šortky a přiléhavé tričko
- kluci: tepláky nebo šortky a tričko

tenisky do tělocvičny - čisté a pokud možno se světlou podešví
tenisky na ven
švihadlo
cvičební podložku nebo karimatku
uzavíratelnou láhev na pitný režim
Seznam doplňte dle Vašeho uvážení. Nedávejte dětem s sebou cenné předměty - šperky, MP3,
mobily, tablety, CD přehrávače atd.. Pokud Vaše dítě přesto takové předměty bude mít sebou,
v žádném případě za jejich ztrátu či poškození neneseme zodpovědnost. Cílem tábora je děti
připravit nejen sportovně, ale i jim vyplnit chvíle odpočinku tak, aby byly pokud možno spolu a co
nejvíce venku. Nechceme, aby trávily čas hraním PC her a sledováním videa, navíc na to nebudou
mít ani čas.
V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat na bruslenina6@gmail.com
nebo telefonicky na tel: +420 607 511 267

Závazná přihláška na Letní příměstský tábor s krasobruslením
ZS Hvězda, Praha 6 v termínu 24.-28.7.2017
Přihlašuji závazně svou dceru / syna _______________________________ , věk: ____________
bytem: _____________________________________________________, r.č._______________

na

Letní příměstský tábor s krasobruslením na ZS Hvězda, Na Rozdílu 1, Praha 6
v termínu 24.-28.7.2017 v ceně 3.800,-Kč

Po dobu tábora požaduji zapůjčení kraso bruslí
ANO - NE*
Aktuální velikost je nutné nahlásit nejpozději do 30.6.2017 na bruslenina6@gmail.com
nebo uveďte zde: ___________. Cena zapůjčení bruslí na 5 dní konání tábora je 490,-Kč
Storno podmínky:
Jelikož je počet účastníků přísně limitovaný, bude při neúčasti závodníka vrácena pouze částka za
stravu. V případě zájmu lze dokoupit pojištění storno poplatků v ceně 95,-Kč, které musí být
uhrazeno nejpozději spolu s doplatkem. Počítejte s pojistným plněním 80%. Plná částka bude
vrácena pouze v případě obsazení místa náhradníkem.
Požaduji pojištění storno poplatků
ANO - NE*
Svým podpisem stvrzuji, že s výše uvedenými podmínkami tábora souhlasím.
Kontaktní telefon: ____________________, kontaktní e-mail: ____________________________
V __________ , dne ____________

Podpis zákonného zástupce: ____________________

* Nehodící se škrtněte
---------------------------------------

zde odstřihněte

---------------------------------------

Prohlášení o bezinfekčnosti
Prohlašuji, že hygienik ani ošetřující lékař nenařídil mému dítěti___________________________
bytem _________________________________________________________________________
ani jiným osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti karanténní opatření a že mi není známo, že by v posledním
týdnu přišlo moje dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Prohlašuji, že mé dítě nemá vši ani
hnidy. Jsem si vědom/a právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé.
Charakter provozu hromadné akce vyžaduje, aby zákonní zástupci dítěte uvedli případné závažné skutečnosti o
zdravotním stavu, které vyžaduje mimořádnou pozornost (např. alergie, trvalé užívání léků apod.).
Alergie:
Trvalé užívání léků:
Telefonní spojení v době tábora:
uveďte dvě funkční telefonní čísla

______________________ ______________________

Toto prohlášení nesmí být starší než 1 den od nástupu na příměstský tábor.
V _________________, dne _____________

podpis zákonného zástupce _____________________

