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Forma: Osmidenní pobyt s ubytováním a plnou penzí Forma: Osmidenní pobyt s ubytováním a plnou penzí

Termín: 11.3.-18.3. 2017    (jarní prázdniny) Termín: 11.3.-18.3. 2017    (jarní prázdniny)

Cena: 3.750,- Kč Cena: 3.750,- Kč 

Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí, plnou penzi (3x denně), pojištění, dopravu autobusem z/do Brna, Cena zahrnuje: ubytování na 7 nocí, plnou penzi (3x denně), pojištění, dopravu autobusem z/do Brna,

lyžařský/snowbordový výcvik, účast zdravotníka, večerní program a drobné odměny lyžařský/snowbordový výcvik, účast zdravotníka, večerní program a drobné odměny

vlekovné (cca 2.500,-kč) a případné kapesné vlekovné (cca 2.500,-kč) a případné kapesné

Placení: převodem na účet 2032926309/0800 Placení: převodem na účet 2032926309/0800

VS RRMMDD817 př.: datum narození 21.4.2000 = VS 000421817 VS RRMMDD817 př.: datum narození 21.4.2000 = VS 000421817

(u sourozenců stačí datum narození jedndoho dítěte) (u sourozenců stačí datum narození jedndoho dítěte)

úhradu proveďte nejpozději do 1.2. 2017 úhradu proveďte nejpozději do 1.2. 2017
při odhlášení po 24.únoru 2017, účtujeme storno poplatek 50% při odhlášení po 24.únoru 2017, účtujeme storno poplatek 50%

Místo: SkiResort Černá Hora (Jánské lázně) Místo: SkiResort Černá Hora (Jánské lázně)

penzion Protěž (depandance Bukový Háj), Jánské Lázně penzion Protěž (depandance Bukový Háj), Jánské Lázně

Organizační zabezpečení: doprava autobusem, plná penze, pitný režim, min.3 lyžařská výkon.družstva Organizační zabezpečení: doprava autobusem, plná penze, pitný režim, min.3 lyžařská výkon.družstva

(příp. snowbordové), každý účastník je pojištěn, bezpečnostní vázání musí být odborně seřízeno. (příp. snowbordové), každý účastník je pojištěn, bezpečnostní vázání musí být odborně seřízeno.

Náročnost sjezdovek vyžaduje zvládnutí alespoň minimálních lyžařských dovedností. Náročnost sjezdovek vyžaduje zvládnutí alespoň minimálních lyžařských dovedností.

Způsob přihlášení: přihlášku závazně odevzdat trenérovi do konce října 2016 Způsob přihlášení: přihlášku závazně odevzdat trenérovi do konce října 2016
nebo poslat na e-mail: plavanikrokodyl@seznam.cz nebo poslat na e-mail: plavanikrokodyl@seznam.cz

Hlavní vedoucí soustředění: Ing. Zdeňka Šamánková zdesaman@seznam.cz , mob.606 454 352 Hlavní vedoucí soustředění: Ing. Zdeňka Šamánková zdesaman@seznam.cz , mob.606 454 352

Organizační pracovník: Mgr. Eva Himrová efcasam@seznam.cz, mob. 775 626 244 Organizační pracovník: Mgr. Eva Himrová efcasam@seznam.cz, mob. 775 626 244

Jméno a příjmení: Jméno a příjmení:

Rodné číslo: Rodné číslo:

Adresa: Adresa:

E-mail: E-mail:

Telefon (mobil): Telefon (mobil):

Podpis rodičů nebo zákonných zástupců: Podpis rodičů nebo zákonných zástupců:

Odevzdejte do konce října 2016
PŘIHLÁŠKA NA ZIMNÍ LYŽAŘSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ 11.-18.3. 2017

Odevzdejte do konce října 2016

Cena nezahrnuje:

PŘIHLÁŠKA NA ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 2017 PŘIHLÁŠKA NA ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 2017

Cena nezahrnuje:

PŘIHLÁŠKA NA ZIMNÍ LYŽAŘSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ 11.-18.3. 2017


