Sportovní volejbalový klub Nový Jičín,z.s. v
Informační pokyny pro letní soustředění oddílu v Zamberku
44. ročník
Místo: autokempink Žamberk/ okres Ústí nad Orlicí, Orlické hory/ směrovací číslo 56401/, telefon recepce
kempu - 46S 614 90S, tento telefon používejte v případě nezbytné nutnosti.
Vedoucí soustředěni MT: 604888818, E-mail: olvavolejbalnj@seznam.cz
I.turnus: 3.-13.8. 2020: žákyně a žáci letošních S. -7. tříd, odjezd v pondělí 3.8.2020 v 8:00 od sekretariátu
TJ Msgr.Šrámka 19. Sraz v 7:45. Přljezd ve čtvrtek 13.8.2020 kolem 17:00.
II.turnus: 13.-23.8. 2020: žáci 8. tříd a všichni starší až po družstva dorostu. Odjezd ve čtvrtek
13.8.2020 v 8:00. Sraz a nakládání kol v 7:4S.Pi'fjezd v neděli 23.8.2020 kolem 17:00.
Pokyny pro vybavení :
1. Vybaveni jako pro 11 denní letní tábor. Jedno oblečeni pro případ chladného počasí ( uzavřené boty, kalhoty,
bunda, svetr )
2. Vybaveni pro případ deštivého počasí.
3. Dvoje spořtovnf boty ( na venek i do haly ). Pozor na úplně novou obuv ( otlaky a puchýře )
4. !Dostatečný počet tréninkového vybaveni.
·S. Vybaveni pro volný čas. V chatkách je zásuvka na 220V.
6. Toaletní potřeby.
·
7. Stravování zajištěno v restauraci přímo v kempu. Není nutno si brát příbory. Doporučujeme malou lžičku, nůž
a hrníček na pití, dále je vhodné mít dostatečnou zásobu rozpustných nápojů plus nádobu z umělé hmoty
8. (láhev) na hřiště.
9. Kapesné a ostatní věci osobní potřeby.
10. Plavky a opalovací krém. V areálu je moderní koupaliště.
11. Zdravotní potřeby ( obinadlo, leukoplast s polštářkem i bez ).
12. Každý úěastník musí mít kartu zdravotní pojišt'ovny. žáci do 1S let potvrzení o zdravotním stavu
-bezinfekěnosti ( stačí potvrzení od rodičů).Rodiče odpovídají za to. že účastník nebude během
soustředění užívat žádné návykové látky (alkohol. nikotin atd.)V případě poru.š ení tohoto nařízení bude
účastník odeslán domů bez nároku vrácení peněz.
Pokyny pro hráče a hráčky:
1. Všechny zapůjčené dresy s sebou, pokud jste je již nevrátili.
2. Na druhý turnus si chlapci berou kolo (v dobrém technickém stavu, hráěi mladší 18 let helmu).
Zvláštn'í upozornění:
.
1. Pokud nebude mít účastník uhrazen pobyt do 1S.6. 2020 uhradí jej na místě proti potvrzeni.
2. V případě, že se přihlášený účastník nebude ze závažných důvodů moci soustředění zúčastnit, omámí to
vedoucímú soustředěni na MT: 604888818
3. Při dřívějším odjezdu nebo pozdním nástupu se vrací pouze částka za odhlášenou stravu.
4. Zařízeni kempu a vše ostatní lze nalézt na adrese: www.autocamping.cz.
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Mgr.Oldřich Valenta
předseda Sportovního volejbalového klubu
Nový Jičín,z.s.

Sportovní volejbalový klub Nový Jičín.z.s.

.

pořádá 44.ročník letního sportovního tábora v Žamberku

Termín: 3.-13.srpna 2020 žáci letošních 5...:7.tříd
13.-23.srpna 2020 žáci letošních 8.-9.tříd plus dorostenecká družstva
Rozpočet soustředění:

I. stravování .........

2.900,-Kč

(4x denně v restauraci v kempu)

2. ubytování .. . . .. .. . ... 2.Q00,3. doprava.. . . .. .... ... 400,4. ostatní náklady . . . .. 900,- (nájmy hřišť,tělocvičen,mzdy,turnaje,
ceny,zdravotní zabezpečení,režie)
Celkem .................. 6.200,-Kč na osobu

Přihlášení účastníci uhradí částku 6.200,-Kč do 15.6.2020, a to následujícím způsobem:

(výjimky je nutno dohodnou osobně)
I .Bankovním převodem na účet Sportovního volejbalového klubu Nový Jičín,z.s (dále jen
SVK) číslo: 5520737359/0800
2.V případě, že soustředění bude hradit zaměstnavatel fakturou, vystaví ji SVK
3.V hotovosti proti potvrzení u trenérů jednotlivých družstev (jen vyjímečně).
4.Upozorňujeme, že soustředění i.oddílové příspěvky na celý rok 2020 lze uhradit sponzorským darem .Nejpozději však po dohodě do konce roku 2020 .
(smlouvu na celý rok vystavíme na požádání)
6.Dále upozorňujeme, že přihlášení účastníci, kteří se soustředění bez závažných důvodů
nezúčastní a neomluví se, uhradí zálohu na ubytování ve výši 2.000,-Kč.
7.Tato přihláška slouží zároveň jako žádost o příspěvek od zaměstnavatele nebo odborové
organizace (případně jako potvrzení pro zdravotní pojišťovny, které přispívají na obdobné
akce).
8.Upozoníujeme,že všichni účastníci soustředění mladší 15 let budou muset mít při nástupu
na soustředění potvrzení o.bezinfekčnosti staré nejvýše 3 dny (stačí potvrzení od rodičů).
9 .Zařízeiµ kempu a vše ostatní lze nalézt na internetové adrese: www.autocamping.cz.
Mgr.Oldřich

Valenta
předseda Sportovního volejbalového klubu
Nový Jičín,z.s.

Přihláška

na letní sportovní tábor pořádaný SVK Nový Jičín v Žamberku v termínu:
1. 3.-13.srpna 2020

2. 13.-23.srpna 2020 (nehodící se škrtněte)

Jméno účastníka: .... .. ................... . .... .................. . ........ .. .... . .................... . . .
Třída - družstvo: ....... . ............ .. ............................. .......... ....... , ......... .-....... .
Případná emailová adresa: .................... . .. . .... ... . ............... . ..... . ............ .. ....... .
Zdravotní pojišťovna: ........... .. ......... ....... . . . ... . ............... .. .... ....................... .
Datum přihlášky: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podpis rodičů: .. . .................. ; . .. . .. . ... .

