Jarní atletické soustředění

Organizátor: Atletický klub AHA Vyškov, z. s.
Motto: “V již osvědčeném prostředí společně vylaďme sportovní formu a utužme
sportovní kolektiv před letní atletickou sezonou”.

Místo: Caorle, přímořské italské město
Termín: Odjezd ve čtvrtek 18. 4. 2019 od atletického stadionu za parkem
v 10:00 hod., plánovaný návrat v sobotu 27. 4. 2019 do cca. 22 hod.
k atletickému stadionu za parkem ve Vyškově.
Ubytování: Hotel Minerva*** v centru města, 150 m od moře
Stravování: v areálu hotelu Minerva formou snídaní, obědů a večeří (první a
poslední jídlo jsou snídaně). Jednotlivá menu a švédské stoly a pestrá nabídka
občerstvení jsou zárukou pestrého přídělu kalorií.
Doprava: zajištěna hromadně autobusem od atletického stadionu za parkem ve
Vyškově, sraz v 9:40 hod. u atletického stadionu za parkem ve Vyškově.

Tréninkové podmínky:
 městský atletický stadion v Caorle s mobiliářem a tělocvičnou,
 vhodné podmínky pro doplňky tréninku atletů - kolečkové brusle,
koloběžky,
Cenová rozvaha:
 Základní cena soustředění 8.500,- Kč/člen zahrnuje dopravu, ubytování,
stravování a pronájem stadionu,
 nezahrnuje: cestovní pojištění (nutno sjednat individuálně), pobytovou
taxu 0,40 €/den a kapesné (€)
Závazné přihlášky: odevzdávejte u vedoucí trenérky Sps Magdy Hajzlerové
(mob. 721 715 071)
Platba:
Zálohu 3.000,- Kč nebo celkovou částku uhraďte do 28. února 2019
(záloha je nevratná).
Doplatek 5.500,- Kč, prosíme, uhradit nejpozději do středy 5. dubna 2019.
Platby, prosím, provádějte bezhotovostně na č. ú. 153 385 319/0300 (do
zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno dítěte)

ZÁVAZNÁ PŘILÁŠKA – VYJÁDŘENÍ
Jarní soustředění atletů v Caorle,
čtvrtek 18. 4. až sobota 27. 4. 2019
Jméno a příjmení atleta ………………………………………………………..
datum narození ……………………….…………………………………………
Vyjádření zákonného zástupce:
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………
Telefon ………………………………………………………………………….
E-mail ………………………………………………………………………….
Můj syn/dcera se jarního soustředění v Caorle zúřastní/nezúčastní
Podpis zákonného zástupce
……………………………..
Poznámky:
1. Závaznou přihlášku – vyjádření odevzdejte co nejdříve
2. Zálohu 3.000,- Kč je třeba uhradit do 28. 2. 2019 bezhotovostním
převodem na číslo účtu 153385319/0300 (záloha je nevratná). Zbylou
částku uhraďte, prosím, do 5. dubna 2019 opět na výše uvedené číslo
účtu.
3. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení Vašeho dítěte + ročník
narození.
Ve Vyškově dne ……………………………………

