ZÁVĚREČNÉ INFORMACE K 24. ROČNÍKU

LETNÍ ŠKOLY KARATE
24. ročník Letní školy karate se koná od 29. 7. (pátek) do 2. 8. (úterý) v rekreačním středisku firmy
Sport Service na Špičáku na Šumavě. Někteří účastníci mohou mít kratší pobyt! Ubytování je
hotelového typu (děti nepotřebují spacák). Začínáme v pátek večeří a končíme v úterý snídaní.
Soustředění je nutné zaplatit do 22. července a to bankovním převodem. Peníze prosím pošlete
na účet 19-720712399/0800, variabilní symbol je datum narození ve formátu rodného čísla a
k platbě přidejte také jméno účastníka. Potvrzení o zaplacení ukažte trenérům nebo pošlete
na narama@narama.cz. Na soustředění je možné uplatnit u odborů nebo zaměstnavatele finanční
výpomoc jako na dětský tábor, na požádání Vám bude vydáno potvrzení nebo faktura.
Objednané místo je možné zrušit, pokud je účastník nemocen, v tomto případě se vrací peníze
ve 100% výši, pokud bude místo zrušeno méně než 2 dny před nástupem, odečítá se z vrácených
peněz večeře za první den pobytu.
Dopravu do místa konání nezajišťujeme. Každý účastník si zajistí vlastní přepravu. V případě
problémů s dopravou nám zavolejte. Sraz je v pátek 29. 7. v 16.00 hodin před ubytovnou (chata
Blaženka, na sjezdovce na Špičáku naproti vleku) firmy Sport Service Špičák. Odjezd je v úterý 2. 8.
ve 12.00 hodin. Účastníci, kteří mají kratší pobyt, mají jiný den odjezdu!
Všichni účastníci jsou úrazově pojištěni u Pojišťovny VZP a.s. (sportovní pojistka ČUS). Každý účastník
odevzdá při nástupu na soustředění vedoucím ofocenou kopii karty zdravotní pojišťovny a list
účastníka!
S sebou si vezměte karate-gi (kimono), chrániče na zuby, sportovní oděv a obuv na cvičení venku,
letní čepici, hygienické potřeby, láhev na pití, kapesné a další potřebné věci a oblečení
na pobytovou akci.
Pokud má být umožněn cvičencům ve věkové kategorii dorostu (15 - 17 let) volnější pohyb v místě
pobytu, je nutné, aby rodiče těchto účastníků posoudili tuto možnost a vzali na sebe zodpovědnost
za své děti a napsali plnou moc. Zde musí být vše jasně a srozumitelně (dle platných právních
předpisů) formulováno a podpis ověřen na obecním úřadě nebo u notáře. Tuto plnou moc
odevzdejte při nástupu trenérům!
Soustředění zajišťují trenéři Narama, z. s. a dozor. Tréninky budou probíhat v tělocvičně, kde budeme
využívat tatami a v okolí šumavského Špičáku. Na poslední den pobytu jsou pro děti připraveny
závody v kata, kumite a sumo. Obohacením dále bude soutěž v atletice a skládání japonských
papírových skládaček origami. Účastníci budou rozděleni do cvičebních skupin podle věku a
technické vyspělosti.
Další dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. 604321448, e-mail: narama@narama.cz nebo se informujte
u trenérů.
V Plzni dne 18. 3. 2016

Za Školu bojových umění NARAMA, z. s.
Petr Hora

_______________________________________________________________________________________
podporuje:

* ConTree Concept a.s.
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