
 

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KARATE 

ALBRECHTICE 2013 

1. TERMÍN: 3. 8. - 10. 8. 2013 
(především pro děti z náborových oddílů, doplněn o děti ze základních oddílů do žlutého pásu včetně) 

2. TERMÍN: 10. 8. - 17. 8. 2013 
(především pro závodní oddíly dětí, doplněn o děti ze základních oddílů od žlutého pásu včetně) 

3. TERMÍN: 17. 8. - 24. 8. 2013 
(pro dospělé závodních a základních oddílů a pro mládež zařazenou do závodních a základních oddílů dospělých) 

MÍSTO POBYTU: Rekreační středisko Nová louka, Albrechtice nad Vltavou, www.novalouka.cz 
CENA:  3300,- Kč/os. (sourozenecká sleva 500,-Kč) 
 
UBYTOVÁNÍ: ve zděné budově na pokojích  
STRAVA: plná penze, pitný režim zajištěn 
DOPRAVA: vlastní doprava, sraz v první den soustředění od 11:00 do 12:00 hod  
INFORMACE: Hýsková 777 964 276, Hýsek 777 963 728, info@tjkaratecb.cz 
 
TERMÍN PŘIHLÁŠENÍ: přihlášku odevzdávejte co nejdříve trenérům s nevratnou zálohou 500,- Kč, 
uzávěrka do 14. 6. 2013 
PLATBA: platit je možno na účet TJ Karate ČB č. 712075553/0300 jako VS rodné číslo, 
nebo hotově u trenérů nejpozději do 28. 6. 2013 
KAPACITA: kapacita míst je omezená, proto přednost mají ti, co odevzdají závaznou přihlášku a složí zálohu 
STORNO POPLATKY: měsíc před soustředěním 500,- Kč, týden před soustředěním 1500,- Kč, během 
soustředění celý poplatek! 
 
 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA:  
Jméno a příjmení: ……………………………….…………………………………………………………… 
Datum konání soustředění (prosím zaškrtněte zvolený termín): 

□     1. TERMÍN: 3. 8. - 10. 8. 2013 (děti z náborových oddílů + děti do žlutého pásu)  

□     2. TERMÍN: 10. 8. - 17. 8. 2013 (závodní oddíly dětí + děti od žlutého pásu) 

□     3. TERMÍN: 17. 8. - 24. 8. 2013 (pro dospělé a mládež v závodním oddíle dospělých) 

U nezletilých podpis zákonného zástupce a tel. kontakt: 
……………………………………………..................................………………………………………….. 
 

Vyplňuje trenér: 
 
Přihláška odevzdána se zálohou 500,-Kč? 

ANO □     NE □     hotově □     na účet □ 

 
Doplatek 2800,- Kč zaplacen?: 

ANO □     NE □     hotově □     na účet □ 
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