Dům dětí a mládeže, Komenského nám. 495, Slavkov u Brna, 684 01,
tel. 544221708, mobil 605 083 322, 730 181 375, 730 181 376, e-mail: ddmslavkov@tiscali.cz

Přihlášku vyplňte a obratem odevzdejte do 10. 6. 2015 na DDM !
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ ATLETICKÝ TÁBOR
Termín a místo konání: 3. – 7. srpna 2015, Slavkov u Brna
Jméno a příjmení účastníka: ……………………….………………..………………..…... Datum narození:………….…..………….
Místo narození:…………………………………………..……………………….….. Státní občanství:……………………..….……….…..
Škola:………………………………………………………………………………….…………………….....….. Třída:……………………....………
Místo trvalého pobytu (bydliště):…………………………………………...…………………………………………………………………...
Jméno, příjmení a telefon zákonného zástupce:…………………………...…………………………………………….................
Potvrzuji, že přihlášený/á je zdravotně způsobilý/á pro výše uvedenou akci a nemá* ) – má zdravotní potíže*)
vypište jaké:…………….………………………………………………………………..…………….…………….…………………. *) nehodící se škrtněte
Souhlasím s přihláškou na výše uvedenou sportovní aktivitu a zavazuji se uhradit stanovený poplatek 1450,- Kč
nejpozději do 17. 6. 2015 převodem na účet DDM č. účtu 150 789 115 / 0600. Variabilní symbol je datum
narození účastníka. Do zprávy pro příjemce udejte jméno a příjmení účastníka.
Datum:………………….…………… Podpis zákonného zástupce/účastníka akce:……………….……………….…………….……………...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

..................................

Zde odstřihněte …… .........................….

Informace o příměstském táboru Atletického kroužku při DDM Slavkov u Brna
Termín: 3. – 7. srpna 2015
Cena: 1450,- Kč
Termín uhrazení do 17. června 2015 převodem na účet DDM č. účtu 150 789 115 / 0600.
Variabilní symbol je datum narození účastníka. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení
účastníka.
Místo: sportovní areál ZŠ Tyršova, městský stadion, koupaliště, okolí Slavkova
Denní rozvrh: * sraz vždy v 850 hodin ve sportovním areálu ZŠ Tyršova
* 9 – 11 hodin – 1. tréninkový blok
* 12 – 13 oběd (zajištěn v jídelně ZŠ Komenského)
* polední klid (relaxace, odpočinek)
* 14 – 17 hodin – 2. tréninkový blok
* 17 hodin – ukončení denního programu, odchod domů
Náplň soustředění: technika atletických disciplín, míčové hry, další sportovní aktivity
Akce a soutěže: atletický víceboj, zábavná olympiáda, výstup na Urbánek, táborák
s opékáním špekáčků
Možnost změny v programu vyhrazena např. v závislosti na počasí,…

