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Letní soustředění 1.turnus
Termín: 12.8. - 18.8.2017

Odjezdové informace:
Sraz před odjezdem: sobota 12.8. v 9:30 v ulici Gončarenkova, odjezd v 
10:00 hodin.
Příjezd ze soustředění: pátek 18.8. v 11:30 do ulice Gončarenkova.

Platební podmínky:
Záloha 3.000,- splatná do 7.5. 2017 
Doplatek 3.000,- splatný do 7.6.2017
číslo účtu: 2084508379 / 0800

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

měsíce června 30 %
měsíce července 50 %
měsíce srpna 70 %
při soustředění 100%.

K autobusu nezapomeňte přinést:
1)   kartičku zdravotní pojišťovny (ofocenou)
2)   potvrzení o bezinfekčnosti
3)   posudek o zdravotní způsobilosti (potvrzení od lékaře, ne starší 1 roku, 
může být i kopie, originál vám vrátíme)

Dokumenty od Vás u autobusu vybere Lucia Němečková, které
můžete sdělit případné individuální zdravotní instrukce týkající se 
Vašeho dítěte.

Co s sebou:
sportovní oblečení na tréninky venku (tepláky, kraťasy, větrovka), • 
minimálně dvoje sportovní tenisky a více tréninkového oblečení (trička, 
funkční prádlo);
kšiltovka, sluneční brýle, krém na opalování, láhev na pití, baterka, • 
plavky, šátek, chrániče na ruce (nepovinné, pouze, kdo je máte), kimono 



není nutné;
pastelky, psací potřeby, poznámkový blok, nůžky;• 
karimatku na ranní jógové protažení! (povinná);• 
osobní věc pro štěstí (amulet, kamínek, hračku);• 
kostým či rekvizitu vám blízké postavy z pohádkové či nadpřirozené • 
říše, z minulosti či ze světa tohoto, záleží jen a jen na vás,  fantazii se 
meze nekladou;
kapesné dle vlastního uvážení.• 

Důležité!!! 
Po pozitivní zkušenosti z předchozích let bychom měli rádi  1.turnus 
soustředění opět bez mobilů, tabletů a elektronických her.

Milí rodiče, prosíme vás tedy o spolupráci. Dětem, které jedou poprvé, 
sdělte prosím toto pravidlo včas, aby byly se situací dopředu obeznámeny. 
Je to samurajské rozhodnutí ☺. Samozřejmě chápeme, že to u některých 
dětí může vyvolat „stýskací nejistotu bez mobilu“. Pro tuto variantu však 
máme vymyšleno šetrné a jemné řešení. Míša Klímová bude každý 
den o poledním klidu dětem k dispozici, a ti,  kteří  budou potřebovat, 
mohou si zavolat. Rozhodnutí “soustředění bez mobilů” nám pomáhá k 
většímu vzájemnému propojení s dětmi, abychom si společný čas užili 
naplno, v přátelství a hlavně teď a tady. Moc vám děkujeme za podporu a 
pochopení.
            
Realizační tým prvního turnusu pojede ve složení: Pavel Moric, Petra 
Nová, Dan Burda, Lucka Němečková, Lůca Trnková, Maty Pechar a Míša 
Klímová.

Pokud máte k soustředění jakékoliv dotazy, neváhejte kontaktovat
Lucii Němečkovou.
Kontakt: lucia@karatevision.cz , tel.: 602 765 099
 
Těšíme se na vás!

Karate Vision tým


