TJ Spartak Pelhřimov, z.s. - oddíl florbalu

Nádražní 1536, 393 01 Pelhřimov
www.florbalpe.cz, florbalpe@centrum.cz

bankovní spojení: KB Pelhřimov
čú: 19-3887200217/0100, var.s. 068
IČ: 49005448, číslo oddílu u ČFbU: 2450035

Zájezd do fanzóny MS a příměstský tábor
Oddíl florbalu pořádá ve čtvrtek 6. prosince 2018 společný autobusový zájezd do jihlavské
fanzóny Mistrovství světa 2018 ve florbale. Zájezd je určen pro děti a rodiče. Cena je stanovena
na částku 50,- Kč za osobu. Ve venkovní fanzóně budeme sledovat a fandit reprezentaci České
republiky ve čtvrtfinále světového šampionátu a účastnit se doprovodného programu. Odjezd je
v 18:30 hod od Sauny, návrat zpět do Pelhřimova je kolem 22. hodiny.
V pátek bude v tělocvičně ZŠ Osvobození od 8:00 hod do 15:30 hod pokračovat akce
k Mistrovství světa příměstským táborem. Na něj navážou pravidelné páteční tréninky. V pátek
je možno být v hale již od 7:00 hod v rámci kroužku florbalu.
Věkové kategorie:
elévové a elévky
2008 - 2009
mladší žáci a žákyně
2006 - 2007
starší žáci a starší žákyně
2004 - 2006
dorostenci a dorostenky
2002 - 2003
po dohodě možno zařadit i mladší účastníky;
Přihlášky:
Kompletně vyplněné, prosím, odevzdejte do pátku 30. 11. 2018
- v papírové podobě na trénincích oddílu florbalu Spartak Pelhřimov
- elektronicky na oddílový e-mail florbalpe@centrum.cz
Cena:
- čtvrteční zájezd pro členy a rodiče 50,- Kč. Pro nečleny 100,- Kč.
- páteční příměstský tábor: pro členy oddílu 250,- Kč; pro nečleny 500,- Kč.
Platba:
- čtvrteční zájezd se hradí hotově v autobuse
- páteční příměstský tábor bezhotovostně
o prosím proveďte po potvrzení Vaší účasti od 1. 12. 2018 do 15. 12. 2018
o číslo účtu: 19-3887200217/0100 (KB Pelhřimov)
o variabilní symbol: 068
o text zprávy pro příjemce: PT-MS2018 + jméno účastníka
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- zde, prosím, odstřihněte

PŘIHLÁŠKA: Zájezd do fanzóny a příměstský tábor
zájezd do fanzóny - čtvrtek 6. 12. 2018
příměstský tábor - pátek 7. 12. 2018
A: Zájezd do fanzóny Mistrovství světa 2018 ve florbale, Jihlava:
termíny:

jméno a příjmení:

…………………………………………………

počet osob celkem

………… á 50, - Kč / osoba

CELKEM ……… Kč

B: Příměstský tábor v Pelhřimově:
jméno a příjmení:

………………………………

člen oddílů: ANO / NE

datum narození:

_ _ . _ _. _ _ _ _

adresa bydliště:

……………………………………………………………

telefon*) : _ _ _ _ _ _ _ _ _

zdravotní pojišťovna: ……………………………………………………………
*) není povinný údaj

Prosím, nezapomeňte vyplnit také druhou stranu přihlášky!

předseda oddílu - Jiří KUČERA, tel.: 775 288 006
facebook.com/SpartakPelhrimov, instagram.com/|FlorbalPelhrimov
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INFORMACE PRO ZÁJEZD DO FANZÓNY
Zájezd do fanzóny Mistrovství světa 2018 ve florbale
čtvrtek 6. 12. 2018
odjezd v 18:30 od Sauna baru
19:30-21:30 hod čtvrtfinálové utkání ČR; doprovodný program fanzóny;
návrat v cca 22:00 hod k Sauna baru
Organizátor:
TJ Spartak Pelhřimov, z.s. – oddíl florbalu
Místo konání:
Fanzóna mistrovství světa ve florbale 2018 Jihlava, park Gustava Mahlera
Stravování:
individuálně (doporučujeme svačinu a pití)
Přihlášky:
do pátku 30. 11. 2018 (na trénincích trenérovi nebo florbalpe@centrum.cz
Účastnický poplatek: 50,- Kč pro členy oddílu a jejich rodiče (pro ostatní 100,- Kč)
zahrnuje společnou dopravu do Jihlavy a zpět; vstup do fanzóny je zdarma
Platba:
v hotovosti v autobuse
Dozor:
primárně rodiče dětí
Akce:
Časový rozsah:

INFORMACE PRO PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Příměstský tábor k Mistrovství světa 2018 ve florbale
pátek 7. 12. 2018
začátek 8:00 hod: sraz účastníků v šatně v tělocvičně ZŠ Osvobození
závěr 15:30 hod (následují pravidelné tréninky oddílu
Organizátor:
TJ Spartak Pelhřimov, z.s. – oddíl florbalu
Místo konání:
tělocvična ZŠ Osvobození (adresa: Osvobození 1881, 393 01 Pelhřimov)
Stravování:
dopoledne 1 svačina v hale a 1 oběd zajištěn ve školní jídelně + pitný režim
Přihlášky:
do pátku 30.11.2018 (na trénincích trenérovi nebo florbalpe@centrum.cz
Účastnický poplatek: 250,- Kč pro členy oddílu (pro ostatní 500,- Kč)
zahrnuje - pronájem sportovišť
- svačinu, oběd a pitný režim
- organizaci a trenérský dozor
Platba:
prosím proveďte po potvrzení Vaší účasti od 1. 12. 2018 do 15. 12. 2018
Akce:
Časový rozsah:

 číslo účtu: 19-3887200217/0100 (KB Pelhřimov)
 variabilní symbol: 068
 text zprávy pro příjemce: PT-MS2018 + jméno účastníka
Dozor:
Kontaktní osoba:

3 trenéři po celou dobu táboru
Jiří Žák, tel: 602 810 220, email: florbalpe@centrum.cz; www.florbalpe.cz

Zákonný zástupce (pro příměstský tábor)
jméno a příjmení:

…………………………………………………

emailová adresa:

…………………………………………………

telefonní kontakty:

_________

nebo

_________

Poznámky, upozornění na zdravotní stav, omezení, užívání léků, alergie apod.

Podepsáním přihlášky na tábor zároveň potvrzuji, že přihlášené dítě bude informováno o přísném zákazu požívání alkoholu, omamných látek a kouření
během tábora. Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí mé dítě v době trvání tábora na vybavení. V případě finančních nákladů
na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se zavazuji tuto škodu uhradit. Dále souhlasím s tím, že fotografie či videa mého dítěte, ať již
skupinová nebo individuální, mohou být umístěny na internetových stránkách organizátora tábora.

v ……………………………………

dne _ _ . _ _ . _ _ _ _

podpis …………………………

předseda oddílu - Jiří KUČERA, tel.: 775 288 006
facebook.com/SpartakPelhrimov, instagram.com/|FlorbalPelhrimov
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