
LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VIKTORKA ŽIŽKOV U9, 16. - 20. 8. 2019

OBECNÉ INFORMACE:

Adresa: Ubytovna Pohoda, Karlštejnská 1148, 25230 Řevnice http://www.  revnicepohoda  .cz/  

Příjezd na soustředění: v pátek 16. 8. 2019 v 17 – 17:30 hod. v místě konání, doprava vlastní (kdo nemůže 

své dítě na místo dopravit, prosím domluvit se s jinými rodiči hráčů ohledně odvozu)

Při příjezdu/předání dítěte odevzdat vedoucí: v podepsané obálce se jménem dítěte:

•   potvzení zdravotní způsobilosti (pediatr)

•       potvrzení o bezinfekčnosti podepsané rodiči (datum podpisu NESMÍ BÝT starší 1 dne tj. 24hodin)

•   ofocenou průkazku zdravotní pojišťovny

•   doplatek soustředění – 2000 Kč

•  léky – které dítě pravidelně užívá, vč. přesného popisu dávkování v samostatném 

pouzdru/pytlíku se jménem dítěte

Odjezd ze soustředění:  v úterý 20. 8. 2019 cca v 17 hod. v místě konání, doprava vlastní (v případě, že

bude dítě vyzvedávat jiný zástupce než rodič, je nutno informovat vedoucího včas předem, formou SMS)

Cena za soustředění:  3500 Kč (obsahuje  ubytování,  stravu 5x denně,  pitný  režim,  pronájem sportovišť,

trénink 2x denně, upomínkový předmět a nějakou tu zmrku :))

Další informace:

•   všechny věci nutno PODEPSAT

•   zavazadlo/a označte dětem jmenovkou

•   s sebou dejte dětem batoh na výlet

•    kapesné – navrhujeme výši max. 200 Kč (na drobné nákupy – zmrzka, limča apod.) - budou mít u 

sebe – neneseme zodpovědnost za případnou ztrátu

NA SOUSTŘEDĚNÍ JE ZÁKAZ JAKÉKOLIV ELEKTRONIKY – žádné tablety/telefony ani žádné další cennosti, 

každý den bude poslána krátká informace přes WhatsApp, jak se klukům daří, vč. průběžných fotografií.

Dozor na soustředění: Trenéři: Radim Garčár, Jiří Ryšavý, Petr Freimann, Tomáš Novák

Vedoucí: Kateřina Kocmanová, Fyzioterapeut: Iva Janská
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PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM DNE: 

7:30  budíček, ranní hygiena 

8:00 - 8:20 rozcvička s trenéry 

8:30 snídaně 

10:00 - 11:30 trénink, svačina 

11:30 - 12:15 sprcha, koupačka (dle počasí)

12:30 oběd 

13:00 - 14:30 polední klid, svačina 

15:00 - 17:00 trénink 

18:00 večeře 

18:30 - 20:00 volný program (doplňkové hry, jiné sporty atd.)

20:15 – 20:45 večerní hygiena, protažení 

21:00 večerka


