
Letní soustředěn  í   2016

Místo konání: ZS TRUTNOV

Termín soustředění: neděle 14.8.2016 – pátek 19.8.2016

Vedoucí soustředění: Helena Seitlová;    TEL. 737474446

Další  trenéři:  Michaela Koblasová,  Dominika Schmidtová,  Jana Koblasová,
Michaela Krebsová, Antonín Diviš a další

Počet hodin ledu: neděle – úterý 2x 1 hodina ledu, středa – pátek  3x 1 hodina
ledu denně 

Počet  suchých  tréninků: celé  soustředění  2  suché  tréninky  každý  den
(pravděpodobně na atletickém stadionu)

Ubytování  není  zajištěno,  každý  den  dojíždíme  buď  autobusem  nebo  vlastní
dopravou.

Cena soustředění:  1600 Kč děti nar. 2008 a starší, 1100 Kč děti nar. 2009
a mladší a 800 Kč děti nar. 2011 a mladší. Cena je oproti loňskému roku vyšší
o cca 350 Kč (u dětí nar. 2008  a starších), neboť hodina ledu nestojí 1500Kč +
DPH, ale 2100 Kč + DPH; část nákladů na soustředění  bude pokryta z příjmu
z vystoupení Mrazík. Tato cena nezahrnuje náklady na obědy, na které budeme
docházet do Hotelu Patria. Obědy se platí na místě. 

Nezapomeňte:

1. brusle + chrániče 
2. vhodné oblečení na led (v hale se může měnit během dne teplota, tj. více slabších

vrstev), vč. rukavic
3. vhodné oblečení na suchý trénink a obutí 
4. švihadlo
5. karimatka
6. svačinu a pití 
7. trika s potiskem z loňského roku + kšiltovka (ten, kdo byl účastníkem LS 15)
8. částku na oběd – cca 85 Kč až 95 Kč každý den na oběd (malá/velká porce).

Obědy s ohledem na to, že všichni účastníci  a trenéři nebudou účastni celého
soustředění  se  budou  platit  každý  den  samostatně  (děti  ráno  předají  částku
Heleně Seitlové)

9. kartičku zdravotní pojišťovny



Prosíme rodiče všech dětí,  které mají  o soustředění zájem, aby  do 30.4.2016
poslali  na  e-mail:  projekt-bruslicka@seznam.cz závaznou  přihlášku,  kde  bude
uvedeno: 

Jméno a příjmení dítěte, datum narození, tel. a mailový kontakt. 

Platbu proveďte na  účet  klubu (viz.  web:  www.krasodvur.cz)  a  jako  variabilní
symbol uveďte datum narození dítěte  a do poznámky napište jméno dítěte. 

PLATBU PROVEĎTE AŽ PO 1.6.2016 /termín máme sice potvrzený, ale raději
do  tohoto data posečkejte s platbou,  pokud by došlo  ke změnám/;  NEJDÉLE
PLATBU PROVEĎTE DO 30.7.2016   

Bližší  informace  budou  na  webu  klubu  uveřejněny  14  dní  před  začátkem
soustředění (časy tréninků, časy odjezdů – srazů na zastávce,  apod.). 
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