INFORMACE PRO RODIČE A HRÁČE
Soustředění STM Bratislava 2017

Termín:

5. srpna až 12. srpna 2017 (SOBOTA – SOBOTA)

Přihlášky:

Pro přihlášení využijte výhradně přihlašovací formulář. Naskenovanou přihlášku zašlete
nejpozději do 15. 5. na e-mail: j.snitil@gmail.com. O přijetí/nepřijetí účastníka na
soustředění Vás budeme informovat do 20. 5. 2017. Přijatí účastníci dostanou výzvu
k úhradě poplatku. V případě překročení kapacity rozhoduje termín doručení přihlášky.
Kapacita je 40 hráčů.
Při odjezdu budeme od Vás potřebovat originál přihlášky, prohlášení o bezinfekčnosti
s datem odjezdu, u juniorů do 18 let s podpisem zákonného zástupce, průkaz zdravotní
pojišťovny.

Cena:

Cena je 3.900,- Kč za účastníka. Cena zahrnuje ubytování, stravu a pitný režim,
program a dopravu. Účastnický poplatek laskavě uhraďte na bankovní účet MONETA
Money Bank a.s., č. 1730109504/0600, variabilní symbol je část rodného čísla účastníka
soustředění uvedená před lomítkem, do zprávy pro příjemce platby napište jméno a
příjmení účastníka a heslo „Bratislava 2017“. Poplatek je nutné uhradit nejpozději do
30. 5. 2017. V případě odhlášení později než 14dní před zahájením soustředění se
poplatek nevrací. Po tomto termínu se vrací se pouze v případě odhlášení ze
zdravotních důvodů (potvrzení od lékaře je nutné doložit).

Doprava:

Společný odjezd autobusem z Prahy od curlingové haly na Roztylech v sobotu, 5. 8.
Sraz v 9:30, odjezd v 10:00. Příjezd opět k curlingové hale v sobotu, 5. 8. Plánovaný čas
příjezdu ve 14:00.

Místo:

Curlingová hala Lamač, http://www.icearena.sk/nabidka-curlingovych-aktivit-vicearene-lamac/ a okolní sportoviště.

Ubytování:

Ubytovna Rozálská (bydlí tam například hokejisti na soustředěních)
https://goo.gl/maps/HLa2eTxBinz. Ubytovna je 5 minut pěšky od curlingové haly.

Stravování:

Plná penze v restauraci curlingové haly. Začínáme večeří a končíme snídaní. Svačinu na
cestu tam vezměte s sebou.

Pojištění:

Všichni účastníci budou na cestu a pobyt pojištěni Českým svazem curlingu.

S sebou:

Komplet vybavení na curling včetně koštěte. Čepice, láhev na pití, sportovní letní
oblečení 2x (v dostatečném počtu), sportovní obuv vhodnou na běh a míčové sporty
2x, plavky, krém na opalování, repelent, hygienické potřeby včetně vlastního ručníku,
sandály, obuv na přezutí, pláštěnka, batůžek, baterka (nejlépe „čelovka“), blok na
psaní, psací potřeby, osobní léky. Dále doporučujeme: raketa a míčky na stolní tenis.
Též je možné vzít společenské hry.
S sebou naopak nebrat cennosti, větší
hotovost a drahou elektroniku.

Program:

curling prakticky i teoreticky, atletika, míčové hry, všeobecně rozvíjející pohybová
cvičení + doprovodný a odpočinkový program.

Kontakt:

V případě dotazů kontaktujte: Jiří Snítil, j.snitil@gmail.com tel: 725 424 643. V případě
dotazů k platbě se informujte u sekretáře ČSC, Miloš Plzák, curling@cstv.cz

