
Přihláška na soustředění 
TJ Jiskra Nový Bor oddíl volejbalu 

Zaškrtněte vybrané soustřední: 

☐ 8. až 12. července 2019 minivolejbalové soustředění formou příměstského tábora v Novém Boru 

 pro děti od 1. do 3. třídy 

☐ 10. až 17. srpna 2019 volejbalové soustředění v České Kamenici 

 pro žáky a žákyně od 5. do 9. třídy 

☐ 17. až 24. srpna 2019 volejbalové soustředění v České Kamenici 

 pro děti od 8. třídy (mladší a straší žákyně, kadetky) 

☐ 17. až 24. srpna 2019 minivolejbalové soustředění v Maxově  

 pro děti 3., 4. a  5. třídy 

 

Jméno:  .....................................................  Příjmení:  ................................................  r.č.:  .............................................  

Bydliště:  ................................................................................................................................................................................  

Kontakt na zákonného zástupce: 

Celé jméno:  ....................................................................................  Telefon:  ...............................................................  

E-mail:  ...............................................................  

Svým podpisem potvrzuji závaznou přihlášku dítěte na vybrané soustředění – odevzdat do 10. června 2019 
Svým podpisem potvrzuji, že uhradím částku uvedenou na propozicích na účet oddílu nejpozději do 30. června 2019. 
července 2018. 
Svým podpisem uděluji souhlas k pořizování fotografických a video záznamů a k jejich uveřejnění na webových stránkách 
volejbalového oddílu (fotogalerie na http://volejbal-nb.rajce.idnes.cz/). 

Dne:  .........................  Podpis zákonného zástupce:  .......................................................  
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