FLORBAL TACHOV
TJ Slavoj Tachov, z.s.
Pobřežní 1656
347 01 Tachov

Soustředění Florbal Tachov 2021
Florbal Tachov pořádá pro své členy pravidelné letní soustředění ve sportovním areálu na
Přimdě. Letos se toto soustředění uskuteční ve dnech 6. – 11. srpna 2021 a je určeno
pro hráče r. n. 2005 - 2014. Dopravu tam i zpět si zajistí každý sám. Sraz bude v pátek
6. srpna 2021 v 16:00 před areálem RS Přimda. Případně je možná individuální domluva
s trenéry na odvoz hráčů z Tachova. Ukončení soustředění bude ve středu 11. srpna
2021 v 10:00. Hlavním trenérem soustředění bude Vladimír Balý, tel. 733 706 788.
Tréninkové jednotky během soustředění budou rozděleny pro mladší a starší kategorie
hráčů.
SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ:
RS Přimda, s.r.o.
Severní 284
348 06 Přimda
tel: +420 733 506 107
STRAVOVÁNÍ:
5x denně (snídaně, svačina, oběd, večeře, 2. večeře) + celodenní pitný režim.
Stravování začínáme v pátek večeří a končíme ve středu snídaní.
PLATEBNÍ PODMÍNKY:
Účastnický poplatek je ve výši 2.700,- Kč.
V ceně soustředění: ubytování, strava a pitný režim po celý den, tréninkové triko,
sportovní vybavení, trenérské vedení, vstup do bazénu.
Účastnický poplatek uhraďte nejpozději do 31. 5. 2021 na účet 155799419/0600, jako
VS uveďte rodné číslo hráče/ky a do poznámky pro příjemce uveďte „soustředění“.
STORNO POPLATEK:
V případě zrušení účasti z jakéhokoliv důvodu bude účtován storno poplatek ve výši 50%
z celkové ceny soustředění.
CO SI URČITĚ NEZAPOMENOUT VZÍT S SEBOU!!!:
Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti ne starší jednoho roku (lze využít potvrzení
o absolvování sportovní zdravotní prohlídky), kopii kartičky zdravotní pojišťovny (pokud
ji trenér již nemá), léky a info o užívání, láhev na pití, florbalky, ochranné brýle,
švihadlo, boty na ven 2x, boty do haly, letní čepici proti slunci, více triček a spodního
prádla, tepláky, mikinu nebo teplákovou soupravu, šusťákovou bundu, věci na spaní,
hygienické potřeby (kartáček, zubní pastu, mýdlo, ručník, kapesníčky), drobné kapesné,
plavky z plavkoviny (nařízení bazénu Přimda).

Kontakty: sekretář klubu - Jan Flor, 731 112 101, sekretar@florbaltachov.cz
šéftrenér klubu - Vladimír Balý, 733 706 788, vbaly@seznam.cz

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 155799419/0600

