Svaz národní házené
TRENÉRSKÁ RADA
V Praze dne 28. 4. 2018

POZVÁNKA

na 52. ročník výcvikového tábora juniorek a juniorů v národní házené,
který se koná v Praze Čakovicích ve dnech 1. - 7. 7. 2018

V letošním roce je poprvé VTJ+J zároveň úvodním otevřeným soustředěním reprezentačních výběrů
juniorů pro mezizemské utkání Čechy-Morava, které se uskuteční v květnu 2019!!!
Příjezd:

- v neděli 1. 7. 2018 od 17.00 - 18.00 hod. Sportovní hala TJ Avia Čakovice - nám. Jiřího
Berana 500/1, Praha - Čakovice
Ubytování:
- je zajištěno - pro chlapce: budova školy v Dyjské ulici
- pro děvčata: šatny ve sportovní hale nám. Jiřího Berana 500/1
- všichni si vezmou sebou spací pytel, karimatku, popřípadě polštářek
Stravování:
- ZŠ za sportovní halou u hřiště Jizerská - započne v pondělí snídaní a bude ukončeno v sobotu po
obědě + balíčkem na cestu
Jízdné:
- si hradí každý účastník sám
Refundace:
- refundace mezd se neposkytují
Zahájení:
- výcvik bude zahájen v pondělí v 8:00 hodin
Ukončení:
- v sobotu dne 7. července 2018 obědem a hodnocením. Dřívější odjezd bude povolen jen se
souhlasem vedoucího VTJ
Postih:
- pokud nebude částka 2.300,- Kč zaslána na účet SNH nejpozději do 10. 6. 2018 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, poplatek se nevrací
Vezmi si:
- 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 ochranných pomůcek, pásky záložníka, brankáři suspenzory a švihadla, dobrou
obuv na trénování, nezapomeň sebou elastické obvazy podle vlastního uvážení
Povrchy hřišť: - umělá tráva 3x, (za špatného počasí je možnost využití haly - takže i sálovou obuv)
Program:
- bude vyvěšen každý den před zahájením výcviku, připravují se přátelská utkání s pražskými
oddíly
Instruktoři:
- instruktorský sbor bude vyhlášen vedoucím akce p. S. Zadražilem podle počtu frekventantů.
Úhrada VTJ
- bude v hodnotě 2.300,- Kč převodem na účet SNH uvedený v zápatí nejpozději do 10. 6. 2018.
Doklad o zaplacení předložíte při prezenci v Praze Čakovicích. Doklad bude vrácen.
POZOR!!! je nutno použít variabilní symbol - na seznamu osob je pro každého vypsán.
- po dohodě s vedoucím soustředění a sekretářem SNH je výjimečně možná úhrada v hotovosti
přímo na místě
Ostatní info: - žádáme vás, abyste nejezdili na VTJ + J s nevyléčeným zraněním, na které potřebujete úlevu při
výcviku, s chřipkou, angínou
- 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.

Platí pro zájemce, kteří do 10. 6. 2018 řádně uhradí na účet SNH vyhlášený poplatek v hodnotě
2.300,- Kč (nezapomeňte udat variabilní symbol - najdete za svým jménem)
m.n.h. Stanislav Zadražil
vedoucí instruktor VTJ

Miroslav Jelen
předseda TR SNH
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