TJ Kunovice, oddíl stolního tenisu, http://kunovice.pinec.net
pořádá

8.ročník soustředění žactva a juniorů ve Strážnici
Termín: 7.- 11.5. 2014 tj. středa – neděle (čtvrtek je Státní svátek)
Ve středu sraz ve sport.areálu ve Strážnici mezi 16,30 – 17,00, návrat v neděli ve
14,00 hodin. Uvolnění dětí ze školy z pátku 9.5. si zajistí rodiče. Dopravu si
zajistí jednotlivé oddíly na vlastní náklady, v krajním případě je možno dohodnout
s pořadatelem soustředění.
Místo konání: Strážnice – sportovní areál.. Převážně 4 lůžkové pokoje, v herně
8 stolů, k dispozici další sportovní zařízení. Vše v jednom objektu a areálu.
Stravování: Snídaně + teplé obědy i večeře – dovoz na ubytovnu, pitný režim je zajištěn.
Ve středu večeře není zajištěna, v neděli se končí obědem.
Program: - tréninkové jednotky stolního tenisu, doplňkové sporty - basketbal, fotbal,
minigolf. V případě zájmu možnost dalších aktivit, které již nejsou v ceně –
tenis, plavba po Baťově kanálu, návštěva skanzenu, plavání v krytém bazénu v
Hodoníně.
Cena soustředění: 1.200 Kč. Platbu proveďte převodem na účet 0946757063/0800 nebo
osobně v hotovosti.
Sponzoři: AMON CS s.r.o. Staré Město (pánové Jančar a Mléčka – www.amoncs.cz)
Nářadí a nástroje s.r.o., Pivovarská 134, Jarošov (www.naradinastrojeuh.cz)
Upozornění: Nutno vzít s sebou kartičku zdravotního pojištění, přezůvky na ubytovnu,
sportovní oblečení (včetně obuvi) do sálu i na ven, plavky a osušku a ostatní věci
osobní potřeby.
Uvolnění ze soustředění: Po dohodě lze hráče uvolnit ze soustředění na jinou akci
(např.sehrání fotbalového zápasu, folklorní vystoupení apod.). Nutno nahlásit do
3.5.2014 z důvodu odhlášení stravy.
Odkazy: http://kunovice.pinec.net – fotogalerie z předchozích ročníků
- průběžně aktualizovaný seznam závazně přihlášených hráčů
www.pinecstraznice.eu/nabizime.html - fotogalerie a další informace o
sportovním areálu, herně a ubytovně
www.straznice-mesto.cz – oficiální stránky města Strážnice
Případné další informace budou poskytnuty na telefonu 725 836 488, e-mailu
burespp@tiscali.cz, nebo osobně na trénincích ST v Kunovicích.
V Kunovicích dne 10.2.2014

Petr Bureš v.r.
TJ Kunovice

