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Stejně jako dříve bude
účastníky čekat pestrý
program plný sportu,
her, zábavy i odpočinku.
Na programu bude vše,
co již tradičně patří k
soustředění Karate
Vision, vše pod vedením
našich skvělých trenérů!
Vynikající stravování
bude pro všechny
účastníky zajištěno na
místě. Každý den začne
snídaní, polední pauzu
uvede oběd, odpolední
energii dodá svačina a
den končí večeří. Pitný
režim je samozřejmostí.

Večerní program bude
plný her, soutěží a
týmových akcí, kde bude
mít každý možnost
projevit naplno svého
sportovního i
soutěživého ducha. Ale i
ta trocha odpočinku se
určitě vždy najde ;)
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S sebou si rozhodně vezměte dostatek teplého
oblečení pro pobyt venku, oblečení na lyžování/
snowboard, samozřejmostí jsou šály, čepice a
rukavice, dále kimono a pásek na cvičení, tréninkové
pomůcky (zejména chrániče), obuv na ven i přezutí
dovnitř. Myslete vždy na to, abyste měli s sebou věci
na převlečení, kdybychom venku promokli. Dle uvážení
vezměte společenské hry, kapesné. Drahé věci nechte
doma nebo na ně dávejte dobrý pozor.

TERMÍN
KONÁNÍ JE V
TÉTO SEZÓNĚ

26.1. AŽ 29.1.
ROKU 2012
Pokud byste měli
jakékoliv dotazy, obraťte
se na naše trenéry, kteří
Vám se vším rádi poradí
a pomohou! Pro bližší a
aktuální informace
sledujte, prosím, před
odjezdem aktuality na
www.karatevision.cz!
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Pavel Moric
605 / 219785

Tomáš Nováček
777 / 113064

Petra Nová
604 / 702638

info@karatevision.cz
www.karatevision.cz
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Denní program bude
zahrnovat trénink karate,
řada pak přijde na
snowboardy, lyže,
bigfooty a cokoliv, na
čem se bezpečně
udržíte ;) Dle možností a
dohody je možné i
večerní lyžování.
Doprava z Prahy bude z
ulice Gončarenkova, ta
je přímo za školou, kde
trénujeme. Sraz v 7:00
ráno ve čtvrtek
26.1.2012. Odjezd
v 7:15. Plánovaný
příjezd je na neděli
29.1.2012 v cca 13h.
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I letos bude většina času
věnována venkovním
sportům. Mějte však na
paměti, že i letos se
jedná o soustředění
karate a osobního
rozvoje, nikoliv o
specializovaný lyžařský
výcvik.
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Cena za soustředění
včetně dopravy, rolby,
ubytování, stravy a
tréninků je celkem

Kč 4.800,Cena tedy i letos

zahrnuje cenu
permanentek!
O Vaše zdraví bude i
letos starostlivě pečovat
zkušená zdravotnice
Annie Nosková.
Případný předčasný
odvoz nemocných dětí
ze soustředění však
zůstává na individuální
zodpovědnosti rodičů.
Nezapomeňte vyplnit
přihlášku a odevzdat
včas trenérům Karate
Vision! Zároveň si do
odjezdu na soustředění
vyřiďte potvrzení o
bezinfekčnosti, které
odevzdáte trenérům v
den odjezdu!
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Kdy je zapotřebí zaplatit za soustředění?
O účast na soustředění je velký zájem a vzhledem k počtu trenérů a kvalitě
poskytovaných služeb je jeho kapacita omezena. Proto neváhejte a své
přihlášky odevzdejte co nejdříve! Zároveň Vás prosíme o dodržování
stanovených termínů placení, které jsou následující:
záloha
doplatek

Kč 2.000,Kč 2.800,-

celá cena soustředění

Kč 4.800,-

Výše storno-poplatků je stanovena percentuelní
výší z původní částky následovně: při vypovězení
je procento storno-poplatku bez ohledu na důvod
výpovědi účasti na soustředění během

nejpozději do 01.12.2011
nejpozději do 10.01.2012

prosince
... 50 %
ledna
... 70 %
soustředění ... 100 %

Kam jedeme?
Pec pod Sněžkou – Pražská bouda – nově zrekonstruovaná s referencí nejlepší
kuchyně v Krkonoších.
Pokud dojde k jakýmkoliv změnám, budeme Vás informovat prostřednictvím aktualit na
www.karatevision.cz a zároveň prostřednictvím informací předaných přímo jednotlivým
účastníkům soustředění.

!!! ODEVZDAT NEJPOZDĚJI DO 01 . 12 .2 0 1 1 HLAVNÍMU TRENÉROVI !!!

Souhlasím, aby se můj syn/dcera (jméno a příjmení)

,

, zúčastnil/a zimního soustředění
sportovního klubu Karate Vision v termínu od 26. ledna do 29. ledna 2012.
Beru na vědomí, že cena celého pobytu včetně dopravy, ubytování, stravování
(plné penze), tréninků, permanentek a zdravotního zajištění činí Kč 4.800,-.
(rodné číslo)

Datum:

Podpis:
Zavazuji se tímto dodržet stanovené termíny splatnosti.

Beru na vědomí, že splatnost zálohy 2.000,- je 01.12.2011. a doplatku 2.800,- je
10.01.2012. Výše storno-poplatku je při vypovězení účasti na soustředění stanoven
následovně (bez ohledu na důvod výpovědi): během prosince 50%, ledna 70% a během
vlastního soustředění 100% z původní částky.

!!! ODEVZDAT NEJPOZDĚJI PŘI ODJEZDU NA SOUSTŘEDĚNÍ HLAVNÍMU TRENÉROVI !!!
BEZ TOHOTO POTVRZENÍ NEBUDE ÚČASTNÍK PŘIJAT NA SOUSTŘEDĚNÍ A NA TUTO SITUACI JE
NAHLÍŽENO JAKO NA VYPOVĚZENÍ ÚČASTI ZE STRANY ÚČASTNÍKA

POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Adresa (ulice/č.p./město/PSČ):
Telefon (domů):

Mobil:

Dítě je pojištěncem zdravotní pojišťovny:
Jméno a příjmení matky:

Tel.do zam.:

Jméno a příjmení otce:

Tel.do zam.:

Další důležité informace pro péči o dítě: (předepsané léky, alergie, apod.):

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE (ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ) DÍTĚTE

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti (jméno a příjmení)
narozenému (datum)

,

změnu režimu, dále že dítě nejeví známky akutního onemocnění

(průjem, teplota, apod.) a že mu hygienik ani ošetřující lékař nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že by v
posledních 2 týdnech přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.
Dítě je schopno zúčastnit se sportovního soustředění od

do

.

Potvrzuji svým podpisem / potvrzujeme svými podpisy, že...:
1. jsme se seznámili a souhlasíme s programem pobytu, podmínkami ubytování i stravování.
2. pro pobyt dítě vybavíme průkazem pojištěnce, očkovacím průkazem a seřízeným lyžařským či
snowboardovým vybavením
Podpisem tohoto prohlášení potvrzuji, že jakožto zástupce svého nezletilého dítěte (jméno a přímení)
jsem byl(a) seznámen(a) s programem soustředění, které se uskuteční v
termínu od 26. ledna do 29. ledna 2012 v ubytovacím zařízení „Pražská bouda“. Jsem si vědom/a právních následků,
které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. Beru na vědomí, že mé nezletilé dítě absolvuje
sportovní soustředění a prohlašuji, že MÁ - NEMÁ sjednáno úrazové pojištění.

V ..................................... dne .....................
podpis zákonného zástupce/ zákonných zástupců dítěte

