Volejbalový klub
ZNOJMO - PŘÍMĚTICE
Informace - letní soustředění VK Znojmo – Přímětice 2022
Zaměření:
Určeno:
Upozornění:
Termín a místo:
Doprava:
Odjezd (příjezd):
Celková cena:

Platba:
Storno podmínky:

Cena zahrnuje:
Přihlášky:
Ubytování:
Program:
Vybavení:

S sebou:
Podmínky účasti:
Další informace:

objemová fyzická příprava, míčová technika, herní tréninky, regenerace
přednostně pro členy klubu v družstvech šestkového volejbalu v sezóně
2022/2023, v případě volné kapacity i pro zájemce mimo klub
kapacita soustředění je omezena na 150 osob
sobota 13. srpna – pátek 19. srpna 2022, areál DT Biskupice (30 km od Znojma)
vlastní nebo objednaným autobusem
odjezd - sobota 13. srpna – sraz ve 14.30 u beachových kurtů ZŠ Přímětice,
předpokládaný příjezd - pátek 19. srpna kolem 15. hodiny
pobyt začíná v sobotu 13. 8. večeří a končí v pátek 19. 8. obědem
1400 Kč pro členy klubu se zaplaceným členským příspěvkem v sezóně 2021/2022
1400 Kč pro nové členy klubu v rámci volejbalových tříd ZŠ Přímětice
3500 Kč pro ostatní zájemce
převodem na účet 2401073859/2010, uvést „soustředění 2022 + jméno účastníka“
odhlášení do 30.5. – vrácení zálohy, do 23.6. – 30 % ceny, do 10.8. – 80 % ceny,
neomluvená neúčast -100 % ceny. V případě neúčasti na základě pozitivního testu na
infekční onemocnění vracíme plnou výši platby.
ubytování, dopravu autobusem, stravu 4x denně, pitný režim, pronájem sportovišť,
materiál, trenérské zabezpečení družstev, upomínkové tričko
mailem soustredenivk@zsprim.cz, přihlášky budou zpětně potvrzovány, platné jsou
až po provedení platby
v chatách po 9 osobách, sociální zařízení v hlavní budově
4-5 fázový trénink (2x dopoledne, 2-3 x odpoledne), teoretická volejbalová příprava,
doplňkové volejbalové a sportovní soutěže. Podrobný program obdrží účastníci po
příjezdu na soustředění.
bazén s čističkou, 5 volejbalových kurtů výhradně pro naši potřebu, hřiště na
košíkovou, beachový kurt, tenisový kurt, stoly na stolní tenis, stolní fotbal, šipky,
ruské kuželky, minigolf, jídelna, restaurace, klubovna
sportovní oděv, sportovní obuv venkovní, láhev na pití, psací potřeby, hygienické
potřeby, plavky, kartičku ZP, opalovací krémy, repelenty, sluneční brýle (ložní prádlo
poskytuje ubytovatel)
případné podmínky účasti (čestné prohlášení, negativní testy na infekční onemocnění
apod.) budou upřesněny dle aktuální epidemiologické situace v srpnu 2022
www.volejbalznojmo.cz, www.zsprim.cz,
M.Zelený – 721 827 657, D.Kasan – 606 208 208

Závazná přihláška na letní klubové volejbalové soustředění 2022
Jméno a příjmení:

……………………………………………………………………………………….

Datum narození:

…………………………… Telefon zákonného zástupce: ……………………….

doprava tam: VLASTNÍ

SPOLEČNÁ

doprava zpět:

VLASTNÍ

SPOLEČNÁ

Poznámka: __________________________________________________________________________
Podpis hráče (hráčky):……………………………………………………………………………………….
(zákonného zástupce u účastníků mladších 18 let)

