Letní soustředění žáků v Chropyni - informace, podmínky
Termín: 26. srpna - 3. září 2017
Příjezd a odjezd: způsob i čas dopravy bude včas upřesněn dle počtu přihlášených
Ubytování : sokolovna TJ Chropyně na žíněnkách ve vlastních spacích pytlech
Stravování : 3x denně školní jídelna
-

začátek v sobotu 26.8.2017 večeří , konec v neděli 3.9.2017 obědem

Věci s sebou : osobní a hygienické potřeby
-

na spaní – spací pytel, karimatku, polštářek, věci na spaní

-

na bazén – plavky, 2x ručník nebo osušku, batůžek, plavecké brýle – velmi nutné

-

do tělocvičny – sálová sportovní obuv, trička, sportovní kraťasy (ne délka pod
kolena)

-

na sport venku – tenisky, trička, sportovní kraťasy, tepláková souprava, mikina

-

na kolo – tenisky, dres na kolo nebo tričko, sportovní kraťasy, šusťáková bunda,
cyklistické rukavice, sportovní brýle, láhev na vodu, cyklistická přilba – povinná
pro všechny , náhradní duše dle rozměrů kola nebo lepení, pumpička, klíče pro
případnou opravu

-

dále – jízdní kolo (před odjezdem prosím odborně překontrolovat technický
stav – velmi nutné), přezůvky, pokrývka hlavy nebo kšiltovka, psací potřeby a
hlavně dobrou náladu a chuť sportovat

Program :
-

plavecký a herní trénink v bazéně 2x denně

-

posilování, kondiční a technická příprava

-

cykloturistika, tradiční triatlon

-

hry a soutěže, věcné ceny

-

návštěva požární zbrojnice v Kroměříži

-

ukázka práce Policie ČR

-

cvičné ponory s potápěči v bazéně

-

ukázka dravých ptáků

-

návštěva chropyňského zámku
Doprovodný program se bude měnit podle počasí a zájmu dětí.

Způsob přihlášení a cena: 3900 Kč

- přihlásit se lze pouze online, odkaz na přihlášku: https://goo.gl/forms/
aqt9yqVTYQiaRsIr1

- přihlásit se lze do konce května
- zároveň s přihláškou je do konce května nutno uhradit zálohu 2000 Kč
- zbývající doplatek 1900 Kč do 20. srpna převodem na účet
- o provedení obou plateb je nutné doložit doklad
- instrukce k platbám budou poskytnuty po přihlášení

