Svaz národní házené
TRENÉRSKÁ

RADA

VV SNH

Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6; Tel/fax 220 513 274, Tel 233 017 441, GSM brána 603 646 441
IČO: 005 39 929 E-mail: narodnihazena@cstv.cz sekretář: Václav Kočí - Tel +420 721 820 755

Platí pro zájemce, kteří do 24. 6. 2011 řádně uhradí na účet SNH vyhlášený poplatek
POZVÁNKA
na 40. ročník výcvikového tábora juniorek a juniorů v národní házené,
který se koná v Rožmitál pod Třemšínem ve dnech 3.7. – 9.7. 2011.
Příjezd:

Ubytování:
Stravování:
Jízdné:
Povrch:
Zahájení:
Ukončení:
Postih:

Vezmi si:

Program:
Instruktoři:
Úhrada VTJ

Informace:
•
•
•
•

v neděli 3.7.2011 od 17.00 - 19.00 hod., zákl. škola J.J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem, která je
vzdálena cca 100 m od autobusového nádraží
Vstup zadním vchodem do prostoru tělocvičen (od hřiště s umělým povrchem)
je zajištěno pro děvčata a chlapce v areálu ZŠ J.J. Ryby v Rožmitál pod Třemšínem
Všichni si vezmou s sebou spací pytel, karimatku, popřípadě polštářek
v jídelně ZŠ J.J. Ryby v Rožmitále, započne v pondělí snídaní a bude ukončeno v sobotu po obědě
balíčkem na cestu.
hradí každý účastník sám.
umělá tráva
výcvik bude zahájen v pondělí v 8,00 h.
v sobotu dne 9. července 2011 obědem a hodnocením. Dřívější odjezd bude povolen jen se
souhlasem vedoucího VTJ.
pokud nebude částka 1.900,- Kč zaslána na účet SNH nejpozději do 24.6. 2011 nebude takový
zájemce zařazen,
pro všechny, kteří se po úhradě nedostaví a jsou písemně přes SE SNH omluveni je sankční
poplatek 20% vyhlášené částky, pokud se někdo nedostaví bez omluvy, částka v plné výši nebude
vrácena.
občanský průkaz, registrační průkaz,, průkaz pojištěnce, 100.- Kč v hotovosti, které odevzdáš
proti potvrzení určenému instruktorovi, psací potřeby, věci osobní hygieny, sportovní vybavení na
tréninky včetně ochr. pomůcek, pásky záložníka, brankáři suspenzory, skákadla a dobrou obuv na
trénování. Nezapomeň s sebou elastické obvazy podle vlastního uvážení.
bude vyvěšen každý den před zahájením výcviku. Připravují se přátelská utkání s okolními oddíly.
instruktorský sbor bude vyhlášen vedoucím akce p. P. Pischem podle počtu frekventantů.
bude v hodnotě 1.900.- Kč převodem na účet SNH, dle pokynu sekretáře SNH nejpozději do
24.6.2011. Doklad o zaplacení předložíte při prezenci v Rožmitále. Doklad bude vrácen.
POZOR je nutno použít variabilní symbol – získáte jej u organizačního pracovníka oddílu.
Vzhledem k možné úspoře fin. prostředků, můžete VTJ uhradit hromadně, přes oddílový účet.
Přehled Var. Symbolů - http://www.svaznarodnihazene.cz/get.asp?file=PLATEBNI%20STYK%20VS%20SNH.pdf
žádáme vás, abyste nejezdili na VTJ + J s nevyléčeným zraněním, na které potřebujete úlevu při
výcviku.

nejezděte nemocní (rýma, kašel, chřipka, angína, atd.), protože můžete ohrozit další frekventanty a sobě
nepomůžete.
kdo z účastníků přijede na zahájení v podnapilém stavu nebo poruší vyhlášená pravidla VTJ + J včetně alkoholu během
akce, bude okamžitě poslán domů bez náhrady poplatku. Toto rozhodnutí bude stejný den nahlášeno rodičům a org.
pracovníkovi oddílu, aby se potrestaní frekventanti okamžitě vrátili domů.
nevozte s sebou cenné předměty, nebo větší finanční částky, protože za tyto věci se neručí.
pokud se nebudete moci VTJ + J zúčastnit, obratem zašlete na adresu SNH omluvu.

bankovní spojení GE MB: 1722109-504/0600 - v.s. 600 ČÍSLO ODDÍLU 04
ve zprávě pro příjemce uvést jméno přihlášené osoby
Petr Pisch, v.r.

Václav Kočí, v.r.

Vedoucí VTJ

sekretář SNH

Předseda komise : Mgr.Jan Václavek

Tel: +420 732 526 968

E-mail: honza.vaclavek@centrum.cz
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Prohlášení zákonných zástupců frekventanta VTJ + J 2011
(v případě plnoletosti bude prohlášení potvrzeno přímo aktérem akce)

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil sportovci (kyni) změnu režimu.

JMÉNO SPORTOVCE

RODNÉ ČÍSLO

ADRESA TR. POBYTU

Sportovec (kyně) nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil
karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišel tento sportovec (kyně) do styku s osobami,
které onemocněly přenosnou nemocí. Sportovec (kyně) je schopen účastnit se VTJ + J 2011 v Rožmitále pod Třemšínem v
termínu 3.7. – 9.7. 2011.
Jsem si vědom (a) právních následků, které by mě postihly , kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.

V .........................................................

dne ………………………………….. 2011

Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby:

Vztah ke sportovci (kyni) - rodiče, prarodiče, a pod.

Prohlášení bude předáno vedoucímu VTJ + J 2011 při příjezdu do Rožmitálu pod Třemšínem.
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