Fotbalové soustředění v SELETICÍCH 2019
Termín: 8. – 14. 4. 2019 (pondělí až neděle)
Místo: Sportovní areál TJ Seletice, z. S.
Místo a čas odjezdu: sraz v 8:30 hod v Čejeticích na hřišti, odjez v 9:00 hod
Při odjezdu: Podepsané prohlášení o bezinfekčnosti a zmocnění pro zdravotní služby, okopírovanou
kartičku pojištěnce (neplatí pro „ty“ kteří ji už předaly)
Místo a čas návratu: Čejetice - hřiště, kolem 15:00 hod. (bude ještě upřesněno)

Povinné vybavení na trénink a zápas:
- kopačky, sportovní obuv, ručník, sprchový gel, náhradní ponožky, tričko (nejlépe funkční) nebo
tréninkový dres, trenky, tepláky nebo šusťákové kalhoty, týmová tepláková souprava, fotbalové
chrániče, lehkou bundu na běhaní.
- ostatní oblečení (trička, mikiny, tepláky, spodní prádlo, hygienické prostředky, plyšáky či hračky, bez
kterých nemůžou být, atd…) je podle uvážení rodičů :).
- kapesné nedávejte více jak cca 150,- Kč.
- nutné přezůvky do budovy.

Důležité informace:
Cena soustředění:

Cena za soustředění činí: 3000,- Kč / 7 dní + 200 Kč kompletní doprava

Platba:

Soustředění je nutné uhradit nejpozději do 15. 3. 2019, v tento den je taktéž
uzávěrka přihlášek.
Platby nám prosím posílejte na bankovní účet číslo: 115-5883200227/0100.

Stravování:

Proběhne formou snídaně, svačiny, obědu, svačiny a večeře. Pitný režim bude též
zajištěn. !!!Zároveň prosíme rodiče, aby dětem nebalili na soustředění žádné
jídlo ani sladkosti!!!

Ostatní:

Mobilní telefon pokud možno ať děti nechají doma. Pokud telefon přivezou,
odevzdají ho do úschovy k vedení a dítě si bude moci v případě nutnosti
zatelefonovat.
Pokud budou mít děti zadané domácí úkoly ze školy, zabalte je prosím sebou.
Během soustředění budou vyhrazené hodiny, kdy se budou s dětmi tyto úkoly
plnit.

V případě nemoci dítěte nebo jakéhokoliv problému s neúčastí na soustředění je nutné oznámit
nejpozději 5 dnů před odjezdem. (nebude však navrácena plná částka)

Kontakty:
Vedoucí mužstva:

Pavel Chmelík (602 757 637) Roman Brož (608 966 695)

