Bonsai
Spolek přátel asijských bojových umění
Větrná 559,468 41 Tanvald,IČO:285 587 40
tel: 724 907 281, email:miroslav4@email.cz
Vážení rodiče a přátelé bojových umění,
spolek Bonsai s.p.a.b.u. pořádá týdenní letní soustředění bojových umění.
V rámci každodenního programu jsou dva bloky výuky bojových umění, dostatečný prostor
pro odpočinek, v odpoledních a večerních hodinách jsou zajištěny volnočasové aktivity (výlety,
hry…). V blízkém okolí se nachází koupaliště, tábor bude zakončen společným posezením u táboráku.
Soustředění je určeno zejména pro členy našeho spolku Bonsai.
Výuka bojových umění bude přizpůsobená jak začátečníkům, tak i pokročilým studentům.
V případě zájmu se ke cvičícím mohou připojit i nečlenové oddílu.
Ubytování je zajištěno ve čtyřlůžkových chatičkách (2x palanda) s centrálním sociálním
zařízením, jídelnou a společenskou místností.

Základní informace:
Ubytování: areál kempu Alegro, Dachová u Hořic
Cena: 3400,- Kč
v ceně je započítáno ubytování, rozšířená plná penze, pitný režim, výlety, doprava a výukový program
Termín: od 11.08.2018 do 18.08.2018
Cvičení: dopoledne 10.00 – 11.30 hodin
odpoledne 17.00– 18.30 hodin
- čas cvičení se bude měnit podle situace
volnočasové aktivity – kolektivní akce, hry, výlety, táborák atd.
Důležité informace:
- úrazové pojištění si každý účastník zajistí individuálně, kolektivní pojistka uzavřená není! Sportovní
kluby a organizace nemají zákonnou povinnost uzavírat kolektivní úrazové pojištění.
- kartičku zdravotní pojišťovny s sebou!
- odstřiženou spodní část odevzdat společně se zálohou ve výši 1500,-Kč nejpozději do 28.února 2018
Podpořte své děti ve zdokonalení jejich znalostí, dovedností s oddílem Bonsai.
Každý nezapomene s sebou:
- trvale a dočasně užívané léky, základní věci potřebné k týdennímu pobytu (pro všechny druhy
počasí), karate gi + obi, náhradní obuv, uzavřenou obuv na cvičení, gumáky, pláštěnku, teplé oblečení
pro případ nepříznivého počasí, plavky, toaletní potřeby a kapesné na vlastní útratu.

!!!Těšíme se na vaši podporu této akce v podobě hojné účasti!!!
-------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jméno a příjmení: ………………………………………………………….
Rodné číslo: …………………………………….
Adresa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
*podpis
*U osob mladších 18 let, nutný podpis zákonných zástupců.

