PODROBNÉ INFORMACE K SOUSTŘEDĚNÍ V TRUTNOVĚ – srpen 2018


začátek (sraz) :  neděle 19.8.2018 v 9.00 hodin před hlavním vchodem na ZS v Trutnově
9.15  hodin  : základní informace ohledně soustředění a ohledně nové sezóny, fotografování, krátká rozcvička
10.00 – 11.00 hodin : 1. led – ROZBRUSLENÍ, SKLUZ
	11.15 – 12.10: oběd (PIZZA – dovoz) + odpočinek 
	12.10 – 12.45 hod:  SUCHO I.
13.00 – 14.30 hod: 2. led (skoky + piruety)
	14.45 -15.30 hodin : SUCHO II.  --   KONEC 1. dne  (odjezd vlastní dopravou)

Odjezdy ve dnech 20.-24. 8.2018 budou ze Dvora K.n.L. takto:
pondělí 20.8. 2018 :  7.17 hod. od kostela, 7:21 Tyršova (spoj, který odjíždí z aut.nádr. v 7:12 hodin). 1. led nám začíná už v 8.45 hodin 
	úterý – pátek 21.8. – 24.8. 2018: 7:40 hod. od kostela, 7:44 Tyršova (spoj, který odjíždí z autobusového nádr. v 7:35 hodin)
 
Účastníci, kteří se budou k ZS dopravovat sami je sraz  VŽDY V 8.30 HODIN PŘED HLAVNÍM VCHODEM NA ZS V TRUTNOVĚ (POZOR : v pondělí 20.8. je sraz už v 8.00 hodin).  

ZMĚNY ČASŮ DOPRAVY VYHRAZENY, BUDETE O NICH INFORMOVÁNI PROSTŘEDNICTVÍM SMS.

KONEC SOUSTŘEDĚNÍ : KAŽDÝ DEN (S VÝJIMKOU  PÁTKU) V 15.45 hod.; v 16.10 hod. budeme odjíždět ze zastávky Trutnov, u kina směr DKnL (příjezd kolem 16.44 hod.). V pátek končíme suchem II (konec soustředění 14.30 hodin). 

Počet hodin ledu: zpravidla 3 hodiny ledu denně (mladší děti budou na ledě  cca 2 hodiny denně).

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

Nezapomeňte:

brusle + chrániče 
	vhodné oblečení na led (v hale se může měnit během dne teplota, tj. více slabších vrstev), vč. rukavic
vhodné oblečení na suchý trénink a obutí
švihadlo 
karimatka
cvičební guma – (odkaz:https://www.decathlon.cz/posilovaci-guma-velky-odpor-id_8505351.html; k dostání  též  ve zdravotnických potřebách)
svačinu a pití 
	100 Kč každý den na oběd od pondělí do čtvrtka, v neděli a v pátek budeme vybírat jen 50 Kč – z důvodu nedodržení původně požadovaného programu ledu bychom nestihli v tyto dny jít s dětmi na oběd, dětem objednáme na ZS pizzu; obědy s ohledem na to, že všichni účastníci a trenéři nebudou účastni celého soustředění se budou platit každý den samostatně (děti ráno předají částku na oběd Heleně Seitlové), 
	kartičku zdravotní pojišťovny
	drobné kapesné (na zmrzlinu, apod.) 

VEDOUCÍ SOUSTŘEDĚNÍ: MGR. HELENA SEITLOVÁ, TEL. 737474446; na ni se obracejte se všemi dotazy ohledně soustředění!

Ostatní trenéři: Dominika Schmidtová,  Jana Koblasová, Michaela Krebsová  a Michaela Koblasová (jen část soustředění)

Ten, kdo nezaplatil soustředění převodem na účet dle pokynu klubu, příp. ten, kdo se účastní jen části soustředění zaplatí cenu za soustředění v neděli 19.8.2018 v hotovosti Mgr. Heleně Seitlové.

