Protože věříme, že by letošní léto mohlo proběhnout podobně jako loňské, pořádá Judo víc než sport, z.s. sedmý ročník
prázdninového soustředění s judem. Letos opět v areálu „Letní tábor na Berounce Nižbor“, od pátku 13. do neděle
22. srpna 2021. Zajištěno je ubytování ve srubech, celodenní stravování, pitný režim, sociální zázemí (WC, sprchy), tatami,
trenéři a zdravotnice.
Hlavním programem je dvoufázový trénink juda (dopoledne a v podvečer), letos upravený tak, abychom děti vrátili zpět do
kondice po vynuceném lenošení. Zvláštní program máme připravený i pro nováčky, kteří v tomto školním roce navštívili své
první tréninky a nemohli v tréninku pokračovat. Odpoledne a večer se budeme věnovat poznávání okolí, koupání, pobytu
v přírodě, soutěžím, hrám, výletům na kole, posezení u táborového ohně apod. Reportáže, fotografie a video záznamy
z minulých ročníků jsou k vidění zde: http://judovicnezsport.cz/category/letni-tabor/.
Cena za soustředění je 5.500,- Kč. V případě zájmu prosíme o odevzdání vyplněné předběžné přihlášky do konce března
(stačí e-mailem) a uhrazení zálohy 1.500,- Kč. Nebude-li možné soustředění realizovat z důvodu epidemie nemoci COVID19, pošleme vám peníze zpět nebo je převedeme na další akci (dle dohody). Doplatek 4.000,- Kč je nutné uhradit
do 15. června. Platby provádějte převodem na náš účet 210 034 7991 / 2010, jako variabilní symbol uveďte svoje
telefonní číslo, jako zprávu pro příjemce „leto2021“ a příjmení dítěte.
Všichni, kteří odevzdají předběžnou přihlášku a zaplatí zálohu, obdrží do konce května podrobné informace o průběhu
tábora a nezbytné dokumenty k vyplnění (potvrzení od lékaře a podobně). Připomínáme, že některé je nutné odevzdat
do konce června.
Kontaktní informace




Judo víc než sport, z.s., Druhá 38, Loděnice – Jánská, 267 12 Loděnice
Mgr. Karel Dvořák, +420 602 251 370, karel.dvorak@judovicnezsport.cz
judovicnezsport.cz, facebook.com/judovicnezsport, youtube.com/channel/UCXCoAaaDvk_wWsUAW2nn0Ng

Jméno a příjmení dítěte:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rodné číslo:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum, místo a podpis zákonného zástupce:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
>>> Vyplněnou přihlášku naskenujte a pošlete e-mailem na adresu karel.dvorak@judovicnezsport.cz. <<<

