ZIMNÍ SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
HORNÍ MALÁ ÚPA –POMEZNÍ BOUDY

6denní sportovní akce

pro sportovce SK Integry Chroustovice,z.s

Vážení rodiče,
SK Integra Chroustovice organizuje pro ty, co mají rádi akce s kolektivem,
přírodu a hlavně aktivní pohyb – šestidenní zimní sportovní soustředění (6. 11.prosince). Tato akce bude probíhat v prostředí Krkonoš – Horní Malé Úpy a
z části polského souseda města Karpacz (aquacentrum).
Program bude zaměřen na klasické lyžování, turistiku, sportovní
kolektivní aktivity (využití sport. haly, posilovny, bowlingu), relaxaci
(aquacentrum, sauna) bude-li sníh i nácvik běžeckého lyžování .
Cena celého 6denního kurzu je pro přihlášeného účastníka stanovena na
999,-Kč, zbytek nákladů (cca 4.500,-/osoba) bude hrazen z financí získaných
z prostředků na sport. činnost našeho klubu SK Integry Chroustovice.
Cena zahrnuje dopravu, ubytování 5 nocí v rodinných apartmánech,
celodenní stravu, program, pitný režim, půjčovné sportovního materiálu,
pronájmy některých sportovišť, apod..
Celý kurz povedou proškolení trenéři i pedagogičtí pracovníci včetně
zdravotníka. Je důležité, aby účastník kurzu měl odpovídající vybavení (bude
upřesněno v seznamu věcí) a před vlastním odjezdem odevzdal požadované
materiály-závaznou přihlášku, správně vyplněný zdr. dotazník, prohl. o
bezinfekčnosti (očkování, nebo podstoupí test v souladu s nařízením vlády) a
zaplacenou finanční částku (vybírá Mgr. Mrázek A. s přihláškou)
Akce začíná v pondělí (6.12.) a končí v sobotu (11.12.) v naší škole-OU
Chroustovice (lze vysadit žáky na trase HK, Pardubice, Chrudim – nutno uvést
v přihlášce.

Mgr. Mrázek Aleš - organizátor akce
Pro případný kontakt (dotazy před i během konání akce)

608 670607

PŘIHLÁŠKA účastníka
tel. 608 670607

Přihlašuji

sportovce………………………………………..r.č…..…..…………………,

jako účastníka 6 denního zimního soustředění, které proběhne
v prostředí Krkonoš, v termínu 6. - 11.12. 2021.
přihlášce

následně

s prohlášením
užívaných

doložím

o

léků

i

zdravotní

bezinfekčnosti,

(formuláře

obdrží

K této závazné

dotazník

případně
účastník

účastníka
seznamem

cca

týden

před

vybavení

(bude

také

odjezdem).
Sportovec

bude mít potřebné

sportovní

upřesněno v seznamu věcí, které následně obdržíte) a odpovídající
kapesné (min. 500,-Kč). Beru na vědomí, že přihláška je závazná,
v případě

neúčasti

je

třeba

okamžitě

nahlásit

(tel.

608

670607/osobně), v opačném případě může být účtováno storno
(vynaložené náklady). Účastnický poplatek 999,-

bude uhrazen

nejpozději do 3.12. 2021.
Žádám o to, aby syn/dcera ……………………………………… mohl(a) při
návratu

zpět

vystoupit

na

trase

(HK,

PCE,

CR)

v místě

……………………………………………………..

Podpis zákon. zástupce přihl. účastníka: ……………………..………………………….
*Nehodící škrtněte

