
LETNÍ ŠERMÍŘSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ
      DLT- dětský letní tábor

Otevřené přebory ČOS 2010 ro všechny fleretové oddíly ČR od kategorie ml. žáci po
juniory

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pořadatel:     Sokol Bystřice n. P., odpovědná osoba:  Vlastimil Kurfürst
                       Tel: 561116090, 724105036, e-mail: vkurfurst@seznam.cz
  

Datum:          14. -21. 08. 2010

Přebory: 20. 08. - 9:00 zahájení – šermovat se bude na dvě kola
21. 08. – 9:00 eliminace a finále

Startovné: není

Místo:            Sportovní hala a tělocvična 1. ZŠ  Bystřice n.P.

Ubytování: Sporthotel (u sportovní haly) - 64 lůžek,
Penzion Novohradský - 40 lůžek (cca 200 m od haly),
Internát VOŠZe - 50 lůžek (cca 100 m od haly).

Strava: Plná penze – snídaně na ubytovně haly a v penzionu, obědy ve školní jídelně
a penzion, večeře školní jídelna a penzion, (začíná 14. obědem, končí 21. 08.
snídaní)

Náplň:         Každý den dva hlavní tréninkové bloky po 2,5 hod, kde bude možné využít
prostory v tělocvičně, na stadionu a volné přírodě. Dále bude možné využít
jeden večerní tréninkový blok po 1 hodině v hale na ostatní aktivity.

Zaměření:  Za předpokladu, že všichni šermíři budou po regeneračním období, bude
trénink zaměřen na všeobecnou přípravu a nabírání objemů.
Ze specializace: po dohodě s trenéry - na hale výcvik nohou, technika, taktika
a volný šerm.

Rozdělení dle výkonnosti: 
1. skupina - junioři, juniorky a lepší kadeti a kadetky
2. skupina - kadeti , kadetky a lepší žáci a žačky
3. skupina - mladší žáci, žačky a začátečníci

Trenéři: Jiří Kurfürst, Pavel Vaníček, Josef Prokeš, Josef Nagy
                        Vlastimil Kurfürst.

Pro trenéry:  Večer na hale možnost semináře trenérů a závodníku o šermířské problematice

Upozornění: Každý trenér si za své svěřence plně odpovídá v době osobního volna i po
večerce!
Každý rodič si za děti své a za děti ze svého mateřského oddílu plně
odpovídá v době osobního volna i po večerce!

Každé dítě musí mít na soustředění svého trenéra nebo odpovědnou
osobu, může to být i rodič jiného dítěte.   O této skutečnosti musí být
informován Vlastimil Kurfürst.



Při způsobení škody na zařízení sportovní haly a ubytovacích prostor bude
vyžadována náhrada v plné ceně poškozené věci.

Nedodržování čistoty a hygienických zásad zejména na umývárnách a
toaletách bude vyžadováno zaplacením služeb personálu, který se o tyto
prostory standardně stará.

Na pokojích musí být udržován pořádek a je zakázáno přemisťovat
nábytek !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Za každou zašlapanou žvýkačku v koberci na pokojích bude požadováno
200 Kč.

Přihlášky:    Závazné přihlášky do 15. 04. 2010 na vkurfurst@seznam.cz

NEZAPOMEŇTE NA POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI PRO KAŽDÉHO
ÚČASTNÍKA DO 18 LET VĚKU

Cena: 4.500,- Kč na osobu pro ubytované v Areálu sportu a Penzion Novohradský
4.000,- Kč na osobu pro ubytované na internátu

Termín platby: Celou částku je nutné zaplatit do 30. 06. 2010
číslo účtu: 35-1621261339, kód banky 0800 prostřednictvím oddílu.
V poznámce při platbě z účtu na účet uveďte jména plátce, oddíl a počtem dětí.
Pokud možno jednou platbou. Každému oddílu bude přidělen var. symbol.
Souběžně s platbou pošlete mail na adresu sokol.bystrice@iol.cz a
vkurfurst@seznam.cz , že jste uskutečnili platbu, Obdržení platby
zkontrolujte. Eventuelně volejte tel. 566552583, nebo mně- Vlastimil Kurfürst
724105036.

Platba fakturou: fakturu lze vyžádat u paní Lenbecherové  - Starostce,účetní  566552583,
nebo  mailem sokol.bystrice@iol.cz.

Na faktuře při příspěvku od zaměstnavatele požadujte text, že tábor je
určen pro širokou veřejnost a není nikterak dotován.
Adresa:  Sokol Bystřice n.P.   schránka č. 14
               Tyršova 403, Bystřice n. P. 593 01

IČ: 43378412
Číslo účtu: 35-1621261339/0800

   Tel: 566552583 ve školním roce od 9:00 do 11:00
O prázdninách 1x týdně, a to asi v pondělí

Odhlášení lze provést nejpozději 31. 07. 2010. Včasné odhlášení zajistí vrácení celé platby
Po tomto datu bude účtováno storno ve výši 50% účastnického poplatku.

Všechny srdečně zveme:                              Za Sokol Bystřice n.P.  Vlastimil Kurfürst


