LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VIKTORKA ŽIŽKOV ročník 2009
1. 8. – 6. 8. 2022 – KOSTELEC U KŘÍŽKŮ
OBECNÉ INFORMACE:
Adresa:
SPORT KLUB 171, Kostelec u Křížků 171, Praha východ
https://sportklub171.cz/
Příjezd na soustředění: v pondělí 1. 8. mezi 16.- 17. hod. Sportklub 171, doprava vlastní
(kdo nemůže své dítě na místo dopravit, prosíme domluvit se s jinými rodiči hráčů ohledně
odvozu, v případě že by někdo nemohl, neměl odvoz - nahlásit trenérům)
Sraz přímo ve sportovním centru (na recepci) mezi 16:00-17:00 hod. (pondělí se začíná
večeří
Při příjezdu/předání dítěte odevzdat: v podepsané obálce/košilce se jménem dítěte:
• potvrzení o bezinfekčnosti podepsané rodiči (datum podpisu NESMÍ BÝT starší 1 dne tj. 24 hodin)
• ofocenou průkazku zdravotní pojišťovny
• souhlas zákonných zástupců s ošetřením nezletilé osoby
• doplatek soustředění v hotovosti – kdo platil zálohu, doplácí 5 750 Kč v hotovosti, z nových hráčů, kdo neplatil
zálohu platí 6 750 Kč, prosíme o přesnou částku v hotovosti
dále pak
• léky – pokud dítě pravidelně užívá, předat napsaný přesný popis užívání a léky samotné vše v samostatném
pouzdru/pytlíku se jménem dítěte
Odjezd ze soustředění: v sobotu 6. 8. v 15.30-16.00 hod., doprava vlastní, děti vyzvednout v 15.30-16.00 hod. ve
Sportcentru, v případě, že si nebudete přebírat dítě osobně, ale požádáte o odvoz jiného
rodiče, nutno informovat dopředu trenéry písemně – formou SMS, v sobotu se končí obědem
Celková cena za soustředění celkem : 6 750 Kč (obsahuje ubytování, plnou penzi, celodenní pitný režim, pronájem
veškerých sportovišť)
DALŠÍ INFORMACE:
• kapesné – navrhujeme max. do výše 500 Kč (na drobné nákupy – zmrzka, limča apod.)
o kapesné budou mít kluci u sebe nejlépe v podepsané peněžence
MOBILNÍ TELEFONY JSOU POVOLENY (ALE ŽÁDNÁ JINÁ ELEKTRONIKA) – ZA PŘÍPADNOU ZTRÁTU, POŠKOZENÍ
TELEFONU TRENÉŘI NERUČÍ
DŮLEŽITÉ: nejpozději do 24.7. zašlete vedoucí zprávu soukromě na WHATSAPP, zda je nutné na dítě nějak speciálně
dohlédnout – alergie, neplavec apod.

Dozor na soustředění:
Trenéři: Aleš Šmíd, Tomáš Fojtek, Miloslav Papírník

Domluvená přátelská utkání v Kostelci:
STŘEDA 3. 8. PÚ VŽ x Vlašim, výkop 18:45 hod.
PÁTEK 5. 8. PÚ VŽ x Benešov, výkop 17:30 hod.
SOBOTA 6. 8. PÚ VŽ x Neratovice, výkop 12:00 hod.

