
VOLEJBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ 
 

VÁŽENÍ RODIČE, DĚTI 

Rádi bychom Vás tímto pozvali na volejbalové soustředění, které se bude konat v areálu Tipsort arény, konkrétně 

v tělocvičně GymLib. 

Termín:  15.12.2018 – 16.12.2018 

Cena:  750Kč na osobu  

cena zahrnuje: Gymlib, jídlo, pití, bazén, vstup na volejbalové utkání 

extraliga ženy Liberec vs. Ostrava, spaní na ubytovně 

cena nezahrnuje: dopravu, upřesníme až podle počtu zájemců 

Popis akce: 

V sobotu ráno se vypravíme s dětmi do gymnastické haly, kterou máme pronajatou na celý den 

Kousek od haly je čistá ubytovna, kde s dětmi přespíme 

V neděli ráno se přemístíme do plaveckého bazénu v Liberci, kde budeme lebedit až do oběda, k obědu bude pizza 

v tamní pizzerii (na nedělní program si vyhrazujeme právo na změnu, bude uzpůsoben počtu dětí a doprovodu 

dospělých, 

Po celou dobu akce bude pro děti zajištěno jídlo a pití 

Prosíme i o vaši pomoc.  

Chceme tímto oslovit a poprosit dobrovolníky, kteří by nám dle počtu dětí pomohli s možnou přepravou, ale 

především s dozorem v bazénu.  

Nakonec bychom chtěli poprosit šikovné maminky, tatínky, babičky, dědečky, tetičky a jiné příbuzné, zda by nás 

nevybavili nějakou tou domácí buchtou, která se bude hodit na snídani a svačinku. 

Prosím nahlaste zájem vašich zlatíček nejdéle do 15.11.2018, abychom mohli rezervovat přesný počet lůžek. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ano mám zájem o soustředění 

Jména účastníků ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mohu pomoci (pokud chcete, tak se nám někde upište, až budeme mít přesný počet dětí, tak dáme vědět, zda je 

Vaše pomoc zapotřebí, či jestli můžete odpočívat): 

Přeprava  NB-LC………………  LBC-NB……………      Kolik dětí mohu vést v autě ……………………………… 

Hlídání  LBC Gymlib sobota ………………   LBC bazén neděle ……………………………… 

Pečení, pekáč buchet postačí …………………………………………………………………………………… 

Zakřížkujte, co by mohlo chutnat vašemu dítěti k sobotní večeři: 

Guláš a rohlík      Nejí je živo ze vzduchu 

Rajská a kolínka     Nejí, ví, že hlad je převlečená žízeň 

Svíčková a knedlík    Jí úplně všechno, ale 15.12. nacvičuje půst 

Prosím, pokud vaše ratolest jí více jídel, udělejte více křížků, pokusíme se vybrat jídlo, které jí všichni 😊😊 


