PROPOZICE
2. Dívčí soustředění 2021 ve Skalné
neděle 8. srpna – pátek 13. srpna 2021
dívky ročníky narození 2009 a starší, pro florbalistky nejen z našeho oddílu
3900,- Kč; Zahrnuje ubytování a stravování (začínáme v neděli odpolední svačinou a končíme
v pátek obědem), pitný režim, pronájmy a vstupy, dopravu, malé ocenění pro každého účastníka,
trenéry, doprovodný program).
Jsme schopni vystavit fakturu tak, abyste mohli zažádat o příspěvek u zaměstnavatele, nebo u
pojišťovny.
Přihlašování probíhá formou E-Přihlášky v členské sekci
Akce proběhne v souladu s aktuálními vládními hygienickými opatřeními
Do 31. 5. 2021
Platba bude nastavena dle epidemiologické situace.
Pokud se akce neuskuteční z důvodu nepříznivé epidemiologické situace, vrátíme částku v plné
výši.
Budou řešeny po uzávěrce plateb

Sraz bude v neděli 8. srpna v cca 9:00 u Haly míčových sportů (místo se může změnit dle dopravy), návrat
v pátek 13. srpna v 17:00 k HMS. Doprava do Skalné proběhne třemi způsoby. První možnost je na kole po cyklostezce,
dále je možnost dorazit vlakem, nebo společně klubovým autobusem. Před odjezdem je nutné odevzdat potvrzení
o bezinfekčnosti, které vám bude zasláno emailem měsíc před zahájením akce spolu se seznamem potřebných věcí
sebou.
Čekají nás dvou až třífázové tréninky v hale, speciální skills tréninky pro hráčky i brankářky, venkovní tréninky a hry,
tradiční i netradiční kolektivní sporty, hry v lese, cyklovýlety, výlety a samozřejmě spousta zábavy.
Sportovní oblečení do haly i ven, včetně oblečení do nepříznivého počasí (větrovka, termo prádlo…), hygienické potřeby
(sprchový gel, ručník, zubní pasta, kartáček na zuby), malý batoh, florbalka, ochranné brýle, sálová obuv, běžecká obuv
na ven, kolo – servisované (kolo není povinné). Helma je povinná.

Mobilní zařízení (mobil, tablet, notebook – podporující připojení WIFI a datové připojení) nebudou mít hráčky k dispozici
po celou dobu soustředění a budou jim přiděleny pouze ve vybraný čas nebo v čase osobního volna (v nouzové situaci
kontaktujte vedoucího akce).
Pokud bude u hráček nalezeno nevhodné jídlo a pití, bude zabaveno a zlikvidováno.
Při porušení pravidel akce budeme nuceni vyloučit hráčku z akce bez nároku na vrácení peněz.

:
Brát s sebou cenné věci (např. drahou elektroniku, hudební přehrávače, velké́ množství́ peněz apod.) – za připadnou
ztrátu neneseme odpovědnost.
Přihlášku na akci naleznete v
Kontaktní osoba na případné dotazy je sportovní manažer oddílu
Lukáš Grundler (info@florbalkv.cz), popř. telefon 731 208 316.
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