TJ Šumavan Vimperk z.s.,NSA,odd. st.t. Š. Vimperk,Město Vimperk,Jč KSST

POZVÁNKA na soustředění ve stolním tenisu pro mládež
Dobrý den !
Srdečně zveme všechny zájemce z řad mládeže na naše tradiční soustředění
ve stolním tenisu, které se uskuteční doufejme bez omezení ,opět ve Vimperku.
Termín : 30.7.-3.8.2022(sobota-středa)
Trénink : dvoufázový 2 x 2 hodiny denně,(celkem 20.hodin) na 10.-12.stolech.
Časový rozpis + informace obdrží přihlášení cca do 20.7.2022.
Věková kategorie: nar. 2007 a mladší,účastníky dále rozdělíme dle výkonnosti .
Organizace: oddíl stolního tenisu a TJ Šumavan Vimperk z.s.
Trenéři: V.Martenek , M.Vávra, O.Peterka,O.Vařečka, T.Ryska+ čl.oddílu
Cena/os.: = 1800 ,-Kč na celý týden/tito přihlášení mají přednost/
nebo 240,-Kč každá tréninková jednotka=2.hod.
(V tomto případě je platba hotově na místě,trénink bude možný jen bude li volno,
tzn.nebude naplněna kapacita haly.)
(V ceně jsou tréninky,hala, míčky, náklady na organizaci a technické
zajištění,hygienická opatření a úklid).
Závazné přihlášky:
nejpozději konce června,tj do čtvrtka 30.6.2022 na dole uvedený e-Mail
společně se zaplacením zálohy 1000,-Kč ,na účet TJ Šumavan Vimperk:
660543369/0800
VS: 47258748, SS: 041
Za přihlášeného se považuje účastník po připsání zálohy na účet!
Doplatek bude vybrán v hotovosti před prvním tréninkem v sobotu 30.7.2022 .
Storno : do 22.7.2022 = bude vrácena záloha
od 23.7.2022 = bude vrácena záloha 50%
od 29.7.2022 = záloha se nevrací,může přijet náhradník.
Pro účastníky objednáme v případě zájmu obědy (nejsou v ceně akce).

Každý hráč se účastní s vědomím dobrého zdravotního stavu a musí mít s sebou
doprovod(vedoucí z oddílu, rodič apod.).
Mimo tréninkové jednotky pořadatel za tyto účastníky nezodpovídá.!!
Hygienická opatření : v době konání platná.
Kontaktaktní informace : + 420 775 229077
Přihlášky pouze přes e-mail : m.martenek@email.cz
Jsme si vědomi,že informace o naší tradiční akci se k Vám dostává pozdě
na rozdíl od minulých let,je to bohužel z důvodů technických,které nemůžeme
nijak ovlivnit, proto se omlouváme.
Těšíme se na účast!
Za vedení oddílu stolního tenisu předs.J.Hyka
za TJ Šumavan Vimperk předs.TJ L.Kudláč
za trenéry Vladimír Martenek

