NABÍDKA SPORTOVNÍ ZÁKLADNY

OSIKA LÉTO 2017
Sportování rodičů a prarodičů s dětmi v ČESKÉ KANADĚ
MÍSTO:

Sportovní základna u rybníku OSIKA, 4 km od Nové Bystřice

ÚČEL:

Strávení několika dnů ve sportovní základně s podsadovými stany se
zajištěnou stravou 5 x denně a pitným režimem s možností zapůjčení
sportovního vybavení, případně výukou wimdsurfingu

NUTNÉ:

vlastní spací pytel a karimatka

SPORTY :
TERMÍN:

windsurfing, kanoe, kajaky,horská kola,travnaté volejbalové hřiště, softball,
turistika, sběr lesních plodů apod.
libovolný počet dní v období 1.7. – 5.8.

CENA:

260,- Kč denně

od tří dnů včetně 235,- Kč denně

Čtrnáctidenní LUKOSTŘELECKÝ tábor s výukou windsurfingu
a jízdy na kanoi, kajaku, cyklistikou a tábořením

I

TERMÍN:

1.7. - 15.7.

II 15.7.- 29.7.
MÍSTO:

Rybník Osika u Nové Bystřice, Česká Kanada – Jindřichův Hradec

UBYTOVÁNÍ:

Ve stanech pro dvě osoby s podsadou

STRAVOVÁNÍ:

Pětkrát denně , pitný režim

ODJEZD A
PŘÍJEZD:

Děti je třeba předat na tábořišti v neděli a vyzvednout si je na konci tábora
/individuálně je možno domluvit jinak/
Lukostřelba, jízda na kanoích a kajacích, jízda na koni, plavání, orientační
sport, táboření ve volné přírodě, maskování, softball, míčové hry,
celotáborová hra, vyjížďky na horských kolech v okolí tábora, triatlon,duatlon
(potřebné vybavení je k dispozici v ceně zájezdu).

PODMÍNKY
ÚČASTI:

Dobrá znalost plavání (zkouška na místě – 100 m volný způsob), vlastní
spacák a karimatka, ešus, pláštěnka, holinky. Tábor je určen pro mládež
od 8 do 17 let včetně.

CENA:

4600,- Kč

Pronajmout je možno tábořiště za úhradu 800,- až 1200,- Kč za den podle požadavků na
používání sportovního náčiní / kola lodě, surfy-windsurfing/. Je možné zajistit i stravu – cena
dohodou

Školení oddílových vedoucích
Týdenní kurz pro oddílové vedoucí 1.7. – 987. v místě táborů

cena: 2 495,- Kč

Určeno pro zájemce od 17 let

A co chystáme na zimu ?
NA ZIMNÍ SEZONU 2017– 2018 připravujeme:
- jednodenní zájezdy s výukou lyžování a snowboardingu pro děti i dospělé
- školení a doškolování nstruktorů lyžování a cvičitelů lyžování
-školení základníhoškolního lyžování pro učitele základních a středních škol
-doprava do lyžařského střediska se zajištěním permanentky se slevou
Všechny Vaše dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle 603 275 377.
Písemné dotazy je možno zasílat na e-mailovou adresu: franta.jahelka@volny.cz
Podrobnosti najdete na našich stránkách:

www.jahelka.eu

Těšíme se na Vaši účast

František Jahelka

---------------------------------------------------------------------------------------------VEŘEJNÁ LYŽAŘSKÁ ŠKOLA, SPORTOVNÍ TÁBORY
František Jahelka, U Družstva Život 24, 140 00 Praha 4

PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR
Termín: …………...…………………………………………………………………………………
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………...
Datum narození: ……………………………… Zdravotní pojišťovna: …………………………..
Bydliště: …………………………………………………………………………PSČ…………….
Zákonný zástupce jméno a příjmení:………………………………. ………………………………
Telefon/ mobil: ……………………………….… e-mail:………..………………………………..
PROHLÁŠENÍ
Beru na vědomí, že bude-li mé dítě přistiženo při konzumaci alkoholických nápojů, drog, kouření,
krádeži, či udělá jiný závažný přestupek, bude bez náhrady na vlastní náklady odesláno
v doprovodu rodičů domů.
Jméno a podpis
V ……………………… dne …………………… zákonnéhozástupce..………………………..
Přihlášku zašlete co nejdříve. Obratem vám /pokud možno e-mailem/ zašleme podrobné pokyny

