Prihláška: Detský prímestský beachvolejbalový športovo-zábavný kemp Draždiak 2020
MENO A PRIEZVISKO: .......................................................................................
VEK A ROD. ČÍSLO: ...........................................................................................
ADRESA: ...........................................................................................................
Moje dieťa športuje: (prosím napíšte číslo na stupnici 1-5, kde “1” je veľmi často, “5” takmer vôbec)
(osobné údaje budú spracované iba na účely poistenia)
KONTAKT NA ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU:
Meno a priezvisko:
Tel. číslo, e-mail:
1.turnus: 6.-10.7.2020 2.turnus: 20.-24.7.2020
(nehodiace sa prečiarkni)

3.turnus: 3.-7.8.2020

4.turnus: 17.-21.8.2020

CENA: Úhradu je nutné vykonať najneskôr 14 dní pred termínom príslušného turnusu.
pri platbe najneskôr 14 dní pred termínom príslušného turnusu cena 130,- € / dieťa;
pri platbe najneskôr 21 dní pred termínom príslušného turnusu cena 120,- € / dieťa;
súrodenci akcia - cena 110,- € / dieťa.
Cena zahŕňa: desiata, obed, olovrant, celodenný pitný režim a občerstvenie, 10 tréningov s trénermi počas celého
týždňa, detské tričko Beach Volley clubu Draždiak, k dispozícii sú sprchy na osvieženie, pomôcky na trávenie voľného
času, celotáborová hra - Putovanie po "svetovkách" 5 hviezdičkových turnajov až k Olympiáde, súťaže na konci kempu o pekné
ceny, exhibíciu profi hráčov na konci kempu, úrazové poistenie a poistenie za škody tretím stranám
PLATBA: prevodom na účet Beachvolleyball club Bratislava IBAN SK4009000000000635265766
Do správy pre prijímateľa vyplňte číslo turnusu, meno a priezvisko dieťaťa aby sme vedeli identifikovať vašu platbu.
VEĽKOSŤ trička Beach Volley clubu Draždiak, ktoré si odnesú na pamiatku a budú môcť v ňom trénovať: ....................
STRAVA: Má dieťa alergické reakcie na potraviny? Ak áno, prosím konkretizuj: ............................................................
8:30 - 9.15 príchod, preberanie detí od rodičov
9:30 Tréning (tréner)
10:30 Desiata
11:00 Zábavná aktivita
12:00 Obed
12:00 -14:00 Poludňajšia siesta, aktivity, kreatívne hry,
14:00 Tréning (tréner)
15:30 Snack a ukončenie tréningov, hry, oddych
15:45 -16:30 Vyzdvihnutie detí rodičmi
ČO by si deti MALI so sebou priniesť:
● Športovú obuv (aj šľapky), športové oblečenie
● Uterák
● Pokrývku hlavy vhodnú pri športe
● Náhradné tričko
● Plavky
ČO by si deti so sebou NEMALI nosiť:
● Neodporúčame mobilný telefón a inú elektroniku,(aj keď je možnosť uzamknutia – vlastný zámok)
● Šperky a hodinky
● Vyšší obnos peňazí
Vyplnením prihlášky a podpisom záväzne prihlasujem hore uvedenú/-ého na Detský prímestský beachvolejbalový
športovo-zábavný kemp Draždiak 2020 v označenom termíne.
Platbu uhradím podľa príslušného termínu spoplatnenia kempu na uvedené číslo účtu.
Podpis zákonného zástupcu: _________________________ V _______________________ Dňa______________
Kontaktné údaje: Lidia Vozárová, 0949585919, alebo: beachvolleyclubdrazdiak@gmail.com
Vyplnenú prihlášku prosíme zaslať spätne na mail beachvolleyclubdrazdiak@gmail.com.

