z. s.
Spolek pro výuku bojových sportů

LETNÍ SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 2018
PŘIHLÁŠKA
Termín akce:

30.6. - 7. 7. 2018

Místo:

Pension Šafránkův mlýn, Drahonín 33, 592 61 Doubravník
Ubytování je zajištěno ve vícelůžkových pokojích s vlastním WC a sprchou,
nebo společnými sprchami a WC.
Stravování je zajištěno v místě formou plné penze.

Program:

2x denně tréninky Jiu Jitsu, ve volném čase hry, výlety apod.
(pro doprovod není program povinný, ale je možné účastnit se akcí
pořádaných pro členy spolku)

Cena:

4800,- Kč děti 15 – 17 let a dospělí
4300,- Kč děti do 14 let
3800,- Kč necvičící doprovod
(cena zahrnuje ubytování, bazén, 5x denně jídlo a cvičení pro všechny
účastníky akce, ostatní aktivity si každý účastník hradí sám)
Platba na tréninku nebo na účet 253949046 / 0300. Při platbě na účet uveďte
do zprávy pro příjemce jméno účastníka.

Vzhledem k finanční náročnosti akce požaduje Tiger – Jiu Jitsu z.s. po účastnících složení zálohy ve
výši 2 000,- Kč za každého účastníka do konce dubna 2018. Záloha je nevratná. Zálohu je možné
vrátit pouze v případě, pokud se účastník nemůže zúčastnit ze zdravotních důvodů a doloží to
lékařským potvrzením.
Doplatek ceny soustředění bude vybírán v průběhu měsíců květen a červen 2018. Vzhledem
k omezené kapacitě ubytovacího zařízení připomínáme, že pojedou ti, kteří zaplatí dříve.

TIGER – Jiu Jitsu: Zapsaný spolek zaměřený na výuku bojových sportů
http://www.tiger-jiujitsu.cz, ivo.brixi@tiger-jiujitsu.cz, pavla.brixi@tiger-jiujitsu.cz
kontakt: +420 737 414 810, +420 723 118 389

z. s.
Spolek pro výuku bojových sportů

Údaje pro člena Tiger - Jiu Jitsu:
Jméno:

.......................................

Příjmení:

E-mail:

.............................................................................................................................

Narozen/a:

…………………………….

Telefon:

.......................................................

.......................................................

Podpis:

...........................................

(U nezletilých podpis zákonného zástupce)

Plavec

Neplavec

Velikost trička:

128

140

152

S

M

L

XL

XXL

Údaje pro doprovod a nečleny Tiger – Jiu Jitsu:
Jméno:

.......................................

Příjmení:

E-mail:

.............................................................................................................................

Narozen/a:

…………………………….

Telefon:

.......................................................

.......................................................

Podpis:

...........................................

(U nezletilých podpis zákonného zástupce)

Souhlasím, aby foto a video záznamy pořízené během letního soustředění byly zveřejněny na
klubovém

webu

www.tiger-jiujitsu.cz

nebo

na

klubovém

Facebooku

www.facebook.com/TJJVelvary/.
Souhlasím, aby účastník soustředění mohl být v případě úrazu či nemoci dopraven na ošetření do
zdravotnického zařízení osobním autem některého z organizátorů soustředění.
V případě nedostatečného počtu zájemců si spolek vyhrazuje právo uvedenou akci zrušit. V takovém
případě budou finanční prostředky přihlášeným vráceny.

TIGER – Jiu Jitsu: Zapsaný spolek zaměřený na výuku bojových sportů
http://www.tiger-jiujitsu.cz, ivo.brixi@tiger-jiujitsu.cz, pavla.brixi@tiger-jiujitsu.cz
kontakt: +420 737 414 810, +420 723 118 389

