
                                                     Vážení rodiče a přátelé házené 

     Oddíl DHK Baník Most připravuje letní soustředění!!! 

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY SOUSTŘEDĚNÍ: 

                     STARŠÍ ŽÁKYNĚ 

Místo pobytu:  Vilémov ( u Kadaně ) -  www.obce-vilemov.cz 

Termín:  9. 8 – 16. 8. 2015  

Cena:   2.700,- Kč (v den odjezdu) 

Místo a čas odjezdu: sportovní hala TJ Baník  Most - 9. 8. 2015 v 18,00 hod. 

Místo a čas příjezdu:  sportovní hala TJ Baník Most – 16. 8. 2015 v 11,00 hod. 

Doporučujeme: 

1. Dostavte se s dětmi na místo odjezdu minimálně 20 min. před odjezdem 

2. Kapesné 100,- max. 200,- Kč 

Nedoporučujeme a zakazujeme: 

1. Zlaté šperky a cennosti 

2. Mobilní telefony a návštěvy rodičů v průběhu soustředění zakázány!!! 

3. Nevhodné potraviny a potraviny podléhající zkáze 

Nezapomeňte: 

1. Průkaz zdravotní pojišťovny 

2. Vyplněné čestné prohlášení 

Seznam doporučených věcí: 

5 až 7x tričko, 2x tričko s dl. rukávem, plavky, 2x ručník, 1x osuška, spodní prádlo dle potřeby, lehké 

letní oblečení (šortky atd.), baníkovská tepláková souprava, lehká bunda (větrovka), kapesníky, min. 7 

párů ponožek, pantofle, 2x tenisky (do haly a na ven), švihadlo pláštěnka, pyžamo, batůžek na 

přenášení věcí, opalovací krém, čepice proti slunci, toaletní potřeby, zápisník, psací potřeby, 

polštářek, spacák, 2x  ½ litrovou pet. Lahev, tejpovací pásku a hlavně kompletní vybavení na trénink 

do haly i ven!!!  

PROSÍM PŘIHLAŠUJTE POUZE HRÁČKY, KTERÉ SE MOHOU ZÚČASTNIT OD ZAČÁTKU DO KONCE!!! 

Více informací:  Maršík Jiří tel.:775 060 676, Miroslav STRAKA tel.: 723 757 704. 

Denní shrnutí a informace o průběhu soustředění najdete na: 

https://www.facebook.com/jiri.marsik.5?fref=photo 

                                                          

 

 

 

 

http://www.obce-vilemov.cz/


 

 

    ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Čestné prohlášení vyplňte 3 dny před plánovaným odjezdem na soustředění. 

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………….. 

Datum narození: …………………………………………………………………………………………. 

Bydliště:                …………………………………………………………………………………………. 

Důležitá sdělení: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prohlašuji, že své dítě posílám, na letní soustředění zdravé v poslední době nepřišlo do styku 

s žádnou infekční chorobou. 

 

V Mostě dne: …………………………………………………. Podpis rodičů:……………………………………………………. 

 

 

    PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 

 

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………….. 

Datum narození: ……………………………………………rod. číslo …………………………………… 

Bydliště:  ……………………………………………………………………………………………….. 

Zdravotní pojišťovna: ……………………………………………………………………………………………….. 

 

V Mostě dne: ……………………………….  Podpis rodičů: ………………………………………………. 

Poukaz je nutné zaplatit v den odjezdu. Vyplněnou přihlášku odevzdejte nejpozději do 18. 6. 2015 

 


