SOUSTŘEDĚNÍ LTK TEPLICE
Pro ročníky od 2013

I Odjezd: ÚTERÝ 10:00

TERMÍN:

30. 6. - 6. 7. 2021, Sraz: STŘEDA 11:00 hod ve Splavech

MÍSTO:

Staré splavy – Sportcentrum penzion (https://www.sportcentrumstaresplavy.cz/)

hod.

- v areálu se nachází víceúčelová hala pro míčové hry (volejbal, nohejbal, florbal),
vířivka se saunou, fitness, venkovní pingpongové stoly. Tenisové kurty jsou 1 min. pěší
chůzí od areálu. Hlavní pláž Máchovo jezera s Aquacentrem je 10 min chůze. K
dispozici Wifi. Na každém pokoji samostatné soc. zařízení.

CENA:

5.900 Kč/ Minimální počet účastníků: 18 (nenaplněním min. poctu se akce nekoná)
- úhrada bankovním převodem na účet LTK Teplice (815 054 763/0300) do 31. 5. 2021

UBYTOVÁNÍ:

Přímo v areálu penzion s třílůžkovými/dvoulůžkovými pokoji s vlastním sociálním
zařízením

STRAVA:

Plná penze (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře, druhá večer/svačina + celodenní
pitný režim).

DOPRAVA:

Vlastni

TRENÉŘI:

Jiří Jakeš, Andy Donald/Markéta Kovaříková + doprovod (Míša/Vodr/Kuty)

PROGRAM:

2x denně tenisová a kondiční příprava s ohledem na rozvoj všestrannosti, plavaní,
večerní zábavné programy (stezka odvahy, táborák, večery se soutěžemi), hry,
výlety, návštěva pláže. Denní foto a video dokumentace každého dne na webových
stránkách.

S SEBOU:

Raketa, tenisová obuv, sportovní obuv, láhev na pití, pantofle, sportovní oblečení
(tělocvična/příroda), kšiltovka, pingpong. pálka, florbalová hokejka + míč, roller,
pláštěnka, plavky, ručník, kapesníky, hygienické potřeby, švihadlo, kapesné, kartička
pojištence, potřebné léky. Veškerou elektroniku včetně. Mobilu a tabletu doporučujeme
nechat doma.

KONTAKTNÍ OSOBA:

Markéta Kovaříková, mobil: 736 612 749 / Jiří Jakeš, mobil: 739 658 669

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SOUSTŘEDĚNÍ 30.6. – 6.7.2021 (středa-úterý)
JMÉNO A PŘIJMENÍ:
DATUM NAROZENÍ:
NAROZENi:D
TELEFON:

PODPIS RODIČŮ:
RODICU:PO

Závaznou přihláškou se zavazujete k účasti na soustředění v daném terminu a k úhradě na účet LTK Teplice 815054763/0300 částky 5.900 Kč.
Do poznámky uveďte jméno dítěte. Přihlášku vyplňte, odstřihněte a odevzdejte trenérům nejpozději do 28. 5. 2021. Po odevzdáni přihlášky Vám bude
vystaven daňový doklad s var. symbolem platby. S případnými dotazy se obracejte na p. trenérku Kovaříkovou/p. trenéra Jakeše. Storno poplatek: 1 až 2 týdny
před odjezdem 50% z částky, 7 a méně dni před odjezdem 60% z částky

