POŘÁDÁ LETNÍ VOLEJBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ 2021
•
•
•
•
•
•
•

Pro členy VK Dvůr Králové od 8 do 14 let (ostatní po předchozí domluvě).
Termín konání soustředění: 31. 7. - 6. 8. 2021.
Místo: Horská chata Karosa (517 61 Říčky čp. 119), http://www.chata-karosa.cz.
Cena: 3400 Kč.
Strava: snídaně, oběd, večeře, svačiny 2 x denně a pitný režim (začíná se večeří, končí se obědem).
Doprava: příjezd i odjezd vlastní.
Budeme vyžadovat potvrzení od lékaře, že je dítě schopné se účastnit sportovního tábora - kdo nepředal potvrzení na
začátku sezony 20/21. O ostatních dokumentech Vás budeme informovat na schůzce koncem května.
• Přihlášku vyplňte v nejbližší době nejpozději do 20. 3. 2021. Kapacita tábora je omezena – přednost mají členové VK DK.
Vybíráme zálohu 1000,- Kč (do 30. dubna 2021). Prosím o uhrazení na účet VK Dvůr Králové nad Labem, z. s.:
2500421206/2010 (pro identifikaci platby použijte popis pro příjemce, kde uvedete: „VS20 – jméno a příjmení dítěte“
V případě dotazu nás neváhejte kontaktovat:
Jan Machek, machek@tiscali.cz, 603 177 263, Karel Hošek, tel.: 731 103 580; www.vkdk.cz
 __________________________________________________________________________________________________________
Přihláška na volejbalové soustředění 2021 pořádané VK Dvůr Králové nad Labem v období od 31. 7. - 6. 8. 2021
Přihlašuji dceru/syna:
jméno: .................................................. příjmení ................................................místo tréninku: .................................................................
dat. narození: ....................................... bydliště: ..........................................................................................................................................
jméno a příjmení, tel., email zák. zástupce: ................................................................................................................................................
podpis zák. zástupce: .........................................................................................
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