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LETNÍ SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ MODERNÍ GYMNASTIKY 2020

VŠEOBECNÉ INFORMACE
Vážení rodiče,
letošní letní soustředění sportovního klubu moderní gymnastiky bude probíhat již počtvrté v Tachově, kde máme zajištěnou sportovní halu a v té samé hale se nachází i zázemí
pro ubytování a stravování.
Soustředění proběhne v termínu
od pátku 7. srpna do neděle 16. srpna 2020.
Děvčata se na soustředění přes den věnují tréninkovému
programu (ráno a odpoledne, celkem 7 - 8 hodin), kde zdokonalují své dovednosti a připravují své individuální sestavy
nebo secvičují skupinová vystoupení. O tréninkový program
se starají minimálně čtyři odborní trenéři, včetně ruské trenérky a baletního pedagoga. Po skončení tréninků je připraven organizovaný program formou kolektivních her a soutěží. Zajištěn je samozřejmě i zdravotní dozor.
Podmínky účasti na letním soustředění:
1. Dosažení školního věku (věk 6 let k 1. září) a potřebná samostatnost děvčete. Mladší pouze po domluvě.
2. Schválení účasti výkonným výborem TopGym.
3. Odevzdaná závazná přihláška, včasné uhrazení zálohy
a doplatku.
5. Dodržení závazných podmínek účasti.
Termíny:
• Příjezd v pátek 7. srpna mezi 13. a 14. hodinou.
• Odjezd v neděli 16. srpna po 12. hodině.
• Součástí posledního nedělního tréninku bude od
cca 10 hodin ukázková exhibice pro rodiče.

Dopravu si zajišťuje individuálně každý účastník. Je možné
se domluvit vzájemně mezi rodiči.
Ubytování bude zajištěno v prostorách haly (zasedací místnost a další prostory) na vlastní matraci a spacáku (dece).
Stravování bude zajištěno v restauraci ve sportovní hale.
Do restaurace se bude docházet na snídaně, obědy a večeře
(jídelní lístek připravíme předem). Děti mimo to dostanou
dvě svačiny denně a bude dodržován pitný režim. První jídlo
bude v pátek po příjezdu odpolední svačina a poslední v neděli před odjezdem dopolední svačina.
Cena soustředění
Cena soustředění činí 7 100,- Kč za gymnastku (pro členky TopGym 6 600,- Kč). Záloha ve výši 3 000,- Kč je splatná do 15. června 2020, doplatek je splatný do 15. července
2020, na účet č. 2200892778 / 2010 nebo v hotovosti. Platební a storno podmínky jsou uvedeny v podmínkách účasti. Je možné po dohodě vystavit fakturu pro zaměstnavatele.
V ceně soustředění není úhrada nákladů na doprovodnou
trenérku pro gymnastky z jiných oddílů.
Závaznou přihlášku je nutné odevzdat do 10. 6. 2020.
Odpovědný vedoucí letního soustředění:
Jiří Špička, sportovní manažer - tel.: 602 449 831
Vedoucí trenérky: 			
Mariia Novikova, Zuzana Kopfstein
Organizaci, platby a fakturace vyřizuje: 		
Jiří Herian, předseda klubu - tel.: 602 495 191

Sportovní hala TJ Slavoj Tachov
sportovní soustředění
moderní gymnastiky
Pobřežní 1656
347 01 Tachov
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oddělit - informační část pro rodiče

Adresa sportovní haly:

LETNÍ SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ MODERNÍ GYMNASTIKY 2020

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Jméno účastnice:

Datum narození:

Zákonný zástupce:

Telefon a e-mail:

Další kontakty:

Zdravotní
omezení stravy:

vyplnit, podepsat a odevzdat

Zvláštní
zdravotní péče:

Plavec (zakroužkujte):

ANO

NE

Podmínky účasti a podpis na následující straně...
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LETNÍ SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ MODERNÍ GYMNASTIKY 2020

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY ÚČASTI
1. Pořadatelem letního soustředění je sportovní klub moderní gymnastiky TopGym Karlovy Vary, z.s., IČ 04500229.
Odpovědným vedoucím letního soustředění je Jiří Špička, organizační a finanční záležitosti vyřizuje Jiří Herian.
2. Platební podmínky:
a) Cena soustředění je stanovena na 7 100,- Kč (pro členky TopGym 6 600,- Kč). Záloha ve výši 3 000,- Kč je
splatná do 15. 6. 2020, doplatek ve je splatný do 17. 7.
2020, na účet č. 2200892778 / 2010 nebo v hotovosti
u Jiřího Heriana.
b) Pokud nebude záloha či doplatek uhrazen včas do výše
uvedených termínů, může být účast stornována bez
jakékoliv finanční kompenzace.
c) V případě řádného zrušení účasti ze závažných doložených důvodů (nemoc, úraz apod.) po 20. 7. 2020 činí
stornopoplatek 3 000,- Kč.
d) Za předčasné ukončení soustředění z jakýchkoliv důvodů nebude poskytována žádná kompenzace.
3. Příjezd na soustředění je v pátek 7. srpna mezi 13. a 14.
hodinou. Odjezd v neděli 16. srpna po 12. hodině. Jakékoliv změny termínu zahájení či ukončení soustředění je
třeba individuálně projednat předem.
4. Stravování je zajištěné včetně nápojů 5x denně. Je zakázáno dávat děvčatům s sebou sladkosti či jiné potraviny.
Rodiče berou na vědomí, že sladkosti či potraviny nalezené u děvčat jim budou bez náhrady odebrány. Zvláštní
požadavky na stravovací režim ze zdravotních důvodů je
třeba uvést v přihlášce a projednat předem.
5. Zdravotní problémy či užívání léků je třeba uvést v přihlášce a projednat s pořadatelem soustředění. Dostatečnou zásobu léků, na kterých bude napsáno jméno dítěte
a způsob užívání, pak předat při příjezdu.
6. Děvčata nesmí mít s sebou mobilní telefon ani žádnou jinou elektroniku. Případná zařízení, které nalezneme, budou
odebrána a vrácena rodičům při odjezdu. V případě nutné
potřeby směrujte svůj hovor na vedoucího soustředění.

7. Každá gymnastka si přiveze s sebou:
a) Potvrzení o bezinfekčnosti, kopii kartičky zdravotní
pojišťovny, popř. potřebné léky (viz. bod 5). Vše bude
odevzdáno během prezence.
b) Vybavení na spaní - matraci (klasickou nebo nafukovací) či
skládací lehátko, prostěradlo, deku, polštář nebo spacák.
b) Hygienické potřeby - kartáček na zuby, zubní pastu,
mýdlo, šampon, ručníky, hřeben, sponky, gumičky, papírové kapesníčky v dostatečném množství.
c) Dostatek spodního prádla, pyžamo či jiné oblečení
na spaní a dostatek oblečení na převlečení pro volný
čas. Alespoň jedno teplé oblečení (pro případ špatného počasí), nepromokavá bunda nebo deštník.
d) Tréninkové oblečení včetně dostatečného množství
ponožek na cca 20 tréninků, gymnastické náčiní a cvičební pomůcky, závodní dresy pro vystoupení na závěr soustředění.
e) Batůžek (kufřík) na osobní věci, sportovní tašku na tréninkové věci, plavky, sportovní boty, přezůvky a svítilnu.
f ) Potřeby pro vyplnění volného času (společenské hry,
pastelky, blok, knížku apod..), plyšáka na spaní.
g) Balenou vodu (bez příchuti) v množství 2 litry na den,
tj. 12x PET lahví 1,5 litru.
8. Nedávejte děvčatům žádné cenné věci ani větší peněžní
obnosy. Za ztráty cenných ani osobních věcí neručíme.
Kapesné v rozumné míře lze uchovat u vedoucích trenérů
(předat při příjezdu).
9. Děvčata jsou povinna dodržovat provozní řád letního
sosutředění, kázeň během tréninku i ve volném čase
a poslouchat pokyny trenérů a dalších organizačních
pracovníků. V případě, že děvčata nebudou opakovaně
dodržovat tréninkový režim či budou hrubým způsobem
porušovat kázeň, má pořadatel soustředění právo vyzvat
rodiče, aby si svoji dceru ze soustředění předčasně odvezli bez nároku na finanční kompenzaci.

ANO, souhlasím závazně s účastí mé dcery na letním soustředění sportovního klubu moderní gymnastiky
TopGym Karlovy Vary v termínu 7. - 16. srpna 2020 v Tachově.

datum:
jméno zákonného zástupce:

podpis:

Podepsanou přihlášku a souhlas s podmínkami účasti prosím odevzdejte nejdéle 10. června 2020.
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