Léto plné sportu a skvělé zábavy pro každého

PROPOZICE
1. turnus
2. turnus
3. turnus
4. turnus

8. – 12. 6. 2020
15. – 19. 6. 2020
13. – 17. 7. 2020
20. – 24. 7. 2020

5. turnus
6. turnus
7. turnus

27. – 31. 7. 2020
3. – 7. 8. 2020
10. – 14. 8. 2020

chlapci a dívky od 6 – ti do 14 – ti let (ročníky narození 2014 – 2005)
2 300,- Kč (oběd + odpolední svačina, pitný režim, pronájmy a vstupy, ocenění pro každého
účastníka, vedoucí)
sportovní areál a tělocvična AC Start, areál Meandr, Tuhnický les, Svatý Linhart, cyklostezka a
koupaliště Nová Role, řeka Ohře, ZOO park Chomutov aj.
Léto plné sportu a skvělé zábavy pro každého – přihlašovací formulář
1. a 2. turnus do 28. 5. 2020, 3. až 7. turnus do 21. 6. 2020 – po uzávěrce
přihlášek zašleme obecné informace a minimálně týden před zahájením
každého turnusu přesný program a kontakty.
Po uzávěrce přihlášek obdržíte pokyny k platbě.
Všechny turnusy budou organizovány od pondělí do pátku. Začátek dne od 7:30 do 8:00
a předpokládaný konec 16:00. Sraz bude vždy před sportovním areálem AC Start. Příchod
a odchod dětí bude organizován dvěma způsoby: osobním předáním (převzetím) rodiči, popř. pověřenými zástupci, nebo
samostatným příchodem (odchodem) dítěte po podpisu „Prohlášení o samostatném příchodu (odchodu) dítěte.
Zaměření všech turnusů bude dětská sportovní všestrannost formou nevšedních her, výletů a dobrodružství.
Každý turnus bude trochu jiný včetně míst, kde bude probíhat a hlavně jej bezpečně zvládne každý účastník.

•
•
•
•
•
•
•
•

cyklo výlet po cyklostezce do Nové Role a zpět
paddleboard a vodní hry na přírodním koupališti v Nové Roli
in line brusle, či koloběžky v areálu Meandr
lanové centrum Svatý Linhart
ZOO park Chomutov
rafting na Ohři
kolektivní hry v přírodě i tělocvičně
poznávací, orientační a dobrodružné hry v lese

Sportovní oblečení i pro případ nepříznivého počasí, malý batoh, na jeden den kolo (není podmínkou), in line
brusle, popř. koloběžku.

https://bit.ly/2Lqup8I
Kontaktní osoba na případné dotazy je sportovní manažer oddílu Lukáš Grundler (info@florbalkv.cz), popř. telefon
731 208 316.
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