Tenisový příměstský tábor 2019
informace pro rodiče
Místa konání:

Tenisová akademie Siesta resort
Za Oborou 120
Staré Čívice
530 06

Tenisový klub Chrudim
U Parku 135
537 01
Chrudim

Kontakt:

Adam Novák
tenis-pardubice@seznam.cz
604268186

Čas:

Příjezd mezi 8:30 až 9:00
Konec programu v 16:00
(po domluvě možnost dřívějšího příjezdu/odjezdu)
- změna programu vyhrazena

Program:

dopoledne - rozcvička, pohybové hry, svačina, tenisový trénink, oběd
odpoledne - polední klid, tenisový trénink, sportovní hry, svačina

Strava:

oběd, ovoce, voda/šťáva, sušenky, svačiny…

Co s sebou:

- sportovní oblečení do každého počasí, pevnou sportovní obuv, věci
na převlečení
- tenisovou raketu (případně zdarma zapůjčíme)
- ochranu proti slunci
- kopii kartičky pojištěnce (nechají si děti u sebe v batůžku)
- léky podle potřeby
- sportovní pomůcky na ostatní sporty (florbal, fotbal…)

Přihláška:

- přihlášku zašlete na tenis-pardubice@seznam.cz, nebo
vyplněnou donést v den konání tábora
- v případě účasti na více termínech je potřeba mít přihlášky zvlášť

Cena:

2 500 Kč (členové Tenisové akademie Siesta resort 2 300 Kč)
- 5 dnů organizovaného programu
- denně oběd a svačiny včetně pitného režimu
- pronájem tenisových dvorců, míčů, raket a vybavení
- profesionální tenisové trenéry licencované ČTS

Platba:

- hotově v první den konání tábora
- jiný způsob platby po domluvě s vedoucím
- v případě neomluvené účasti na táboře si dovolujeme účtovat 1000
Kč (z důvodu objednaného jídla a svačin)

PŘIHLÁŠKA NA TENISOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Přihlašuji svého syna/dceru …………………………………………………………
Pardubice - Staré Čívice

Chrudim

I.
8. - 12.7. 2019
II. 22. - 26.7. 2019
III. 12. - 16.8. 2019

I. 29.7. - 2.8. 2019
II. 19. - 23.8. 2019

Rodné číslo ………………………………….
Adresa …………………………………………………………………………………
Telefon 1 ……………………………. Telefon 2 …………………………….
Email ………………………………………………….
Zdravotní omezení:………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Pojišťovna …………………………..
Další informace ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Zkušenosti s tenisem:

začátečník

pokročilý

Kde jste se o nás dozvěděli? …………………………………………………………
Datum ……………………
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé zejména co se týče kontaktu, léků a
alergií. Dále prohlašuji, že můj syn/dcera jsou zdravotně způsobilé k absolvování celého
tábora.
Podpis zákonného zástupce ………………………….

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 258/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech,
zákona č. 1061999 Sb., o osobním přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů

