Letní soustředění
denní tábor MASADA v Choceradech
Koná se 29., 30. a 31. srpna 2018 v tělocvičně ZŠ Chocerady. Je určeno pro žáky sportovních kroužků i klubu
MASADA a pro ostatní zájemce o aktivní program posledních prázdninových dnů (sebeobrana, karate, atletika,
basketbal).
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Denní pobyt od 8:00 do 17:00
Pro děti od 7 do 15 let
program se sportovním zaměřením (pobyt v tělocvičně – podle počasí)
oblečení a obuv na hřiště a přezutí vhodné do tělocvičny, ručník, tričko na převléknutí
Stravování i pitný režim zajištěno (svačina, oběd, odpolední svačina)
Cena 200,- Kč na den (úhrada stravování, materiál, ceny do soutěží)
Celé soustředění 600,-Kč (možno absolvovat jen část)
Přihlášky odešlete během května na karate.masada@seznam.cz informace 602 694 614
Platba do 30.6.2018 na účet 68617349/0800 - uveďte jméno účastníka
Doprava je v režii každého účastníka

O účastníky se vždy od 8.00 – 17.00 postarají kvalifikovaní trenéři – V. Vejvoda, F. Jelen, E. Zajícová a L. Jarolím.
Děkujeme za váš zájem a žádáme o vyplnění závazné přihlášky a odeslání na email karate.masada@seznam.cz ,
podepsanou přihlášku a kopii dokladu zdravotní pojišťovny požadujeme odevzdat při zahájení soustředění.
Jméno účastníka soustředění

………………………………………………………………………………….

Datum narození:

…………………………………………………………………………………..

Jméno zákonného zástupce:

……………………………………………………………………………………..

Kontaktní telefon:

…………………………………………………………..

Kontaktní e-mail:

……………………………………………………………

Prosím zakroužkujte Vaši odpověď:
Budu vyzvedávat dítě osobně:

ANO

NE

Bude přicházet a odcházet samostatně:

ANO

NE

Prohlášení zákonného zástupce o zdravotní způsobilosti dítěte : ……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Podpis zákonného zástupce: ………………………………………………………………………………..
* Poučení o ochraně osobních údajů: Poskytnuté údaje budou použity výhradně pro účely klubu MASADA Praha
za účelem informování rodičů a členů klubu o trénincích, organizačních záležitostech souvisejících s tréninkem a
provozem klubu event. v případě naléhavé potřeby. Podpisem tohoto dotazníků udělujete souhlas se
zpracováním osobních údajů k uvedenému účelu na dobu neurčitou. Poskytnuté údaje nebudou předávány
žádné třetí osobě. Všechny osobní údaje jsou uchovávány v souladu s GDPR.

