KEMPJUDO
DATUM:
MíSTO:

18.-25.8.2018

PROGRAM:

kemp je zaměřen na rozvoj fyzických schopností dětí a na soutěžní přípravu ve

Penzion Jívka, Jívka-Dolní Vernéřovice čp. 86
škol. roce 2018/2019

KONTAKT:
TRENÉŘI:

Petra Varva řovs ká

tel. 607411 411

Milan Souček
Václav Mornštejn

tel 723 909 547

Lída Hurnpálová

e-mail: pv.judo.zizkov@gmail.com

tel 604725 657
tel 732 613 952

PŘEDPOKLÁDANÝ ODJEZD: 18.8. v 9 hod. {sokolovna

Balkán}

PŘEDPOKLÁDANÝ PŘíJEZD: 25.8. v 16 hod. {sokolovna

Balkán}

S SEBOU:
•

souprava na JUDO, přezůvky do DOJO !!!

•
•
•
•
•
•
•
•

hygienické potřeby
spodní prádlo, ponožky, pyžamo
teplá ková souprava
oblečení a obuv dle aktuálního počasí
plavky, osuška, krém na opalování, pokrývka hlavy
přezůvky na penzion
1 pár běžeckých bot!!!
kapesné dle Vašeho uvážení

Mobilní

telefony

jsou dětem do 14 let přísně zakázány!!!!!!!!!!!!!!!
Děti musí mít ostříhané

nehty

KEMPJUDO
DATUM:

25.8.-1.9.2018

MíSTO:

Penzion Jívka, Jívka-Dolní Vernéřovice čp. 86
Sportovní zařízení BUDOPARTNER,Jívka 43, Horní Vernéřovice

PROGRAM:

kemp je zaměřen na rozvoj fyzických schopností dětí a na soutěžní přípravu ve
škol. roce 2018/2019

KONTAKT:

Petra Varva řovs ká

tel. 607 411 411

TRENÉŘI:

Milan Souček

tel 723 909547

Lída Hurnpálová
David Kunetek

tel 732 613 952

e-mail: pv.judo.zizkov@gmail.com

tel 732 585 930

PŘEDPOKLÁDANÝ ODJEZD: 25.8. v 9 hod. lsokolovna

Balkán}

PŘEDPOKLÁDANÝ PŘfJEZD: 1.9. ve 12 hod. lsokolovna

Balkán)

S SEBOU:
•

souprava na JUDO, přezůvky do DOJO II!

•
•
•
•
•
•
•
•

hygienické potřeby
spodní prádlo, ponožky, pyžamo
teplá ková souprava
oblečení a obuv dle aktuálního počasí
plavky, osuška, krém na opalování, pokrývka hlavy
přezůvky na penzi on
1 pár běžeckých botl!'
kapesné dle Vašeho uvážení

Mobilní

telefony

jsou dětem do 14 let přísně zakázány!!!!!!!!!!!!!!!
Děti musí mít ostříhané

nehty

KEMPJUDO
DATUM:

18.8.-1.9.2018

MíSTO:

Sportovní zařízení BUDOPARTNER,Jívka 43, Horní Vernéřovice

PROGRAM:

kemp je zaměřen na rozvoj fyzických schopností dětí a na soutěžní přípravu ve
škol. roce 2018/2019

KONTAKT:

Petra Varvařovs ká

tel. 607411 411

TRENÉŘI:

Milan Souček
Lída Humpálová

tel 723 909 547

David Kunetek

e-mail: pV.judo.zizkov@gmail.com

tel 732 613952
tel 732 585 930

PŘEDPOKLÁDANÝ ODJEZD: 18.8. v 9 hod. (sokolovna Balkán)
PŘEDPOKLÁDANÝ PŘíJEZD:1.9. ve 12 hod. {sokolovna Balkán}

S SEBOU:
•

souprava na JUDO

•
•
•
•
•
•

hygienické potřeby
spodní prádlo, ponožky, pyžamo
teplá ková souprava
oblečení a obuv dle aktuálního počasí
plavky, osuška, krém na opalování, pokrývka hlavy
přezůvky na penzi on
1 pár běžeckých bot!!!
kapesné dle Vašeho uvážení

•
•

Mobilní telefony jsou dětem do 14 let přísně zakázány!!!!!!!!!!!!!!!
Děti musí mít ostříhané nehty

