
TJ Jiskra Nový Bor oddíl volejbalu 
 

pořádá 

Termín: 7. až 12. července 2019 (pondělí až pátek, z pátka na sobotu přespání v hale) 

Čas: Každý den od 7.30 hod. do 16.00 hod. 

Cena: 1200 Kč (splatných předem výhradně převodem na oddílový účet do 30. června) 

 aktivním členům volejbalového oddílu TJ Jiskra Nový Bor bude poskytnuta sleva ve 
výši 200,- Kč příspěvek z akcí a turnajů pořádaných pro děti  
(číslo účtu u FIO banky: 2001064291/2010 
jako variabilní symbol napište datum narození dítěte ve formátu: DDMMRRRR 
do poznámky napište celé jméno dítěte) 

Vedoucí: Petra Kašparová – trenérka kadetek TJ Jiskra Nový Bor 

 kontakt:                          731 860 635 

    pkasparova@atlas.cz 

Srazy: Určí se aktuálně podle předpovědi počasí 
a) Na kurtech u Sokolovny 
b) U sportovní haly F. Arnošta 

Kde se tábor koná: 1.) V případě nepříznivého počasí – Sportovní hala F. Arnošta (hala u koupaliště) 
2.) Volejbalové kurty u Sokolovny 
3.) Koupaliště 
4.) A možná i jinde :-) 

Stravování: Obědy a pitný režim jsou zajištěny 
Svačiny z domova 

Komu je tábor určen: Dětem od 1. do 3. třídy 
Tábor je otevřen pro všechny zájemce i mimo oddíl TJ Jiskra Nový Bor 

Program tábora: 1.) Barevný minivolejbal 
2.) Míčové hry 
3.) Jeden celodenní výlet (pěšky) 
4.) V případě příznivého počasí – koupání 
5.) A další zajímavé aktivity 

Vybavení na tábor: Sportovní vybavení na antukový kurt, případně do haly, oblečení do přírody, na 
koupaliště, lahev na pití, kartičku zdravotní pojišťovny (potřebné vybavení bude 
upřesněno vždy den předem na následující den) 

Na letní tábor je možné žádat příspěvek z FKSP. 

Rodiče prosíme, pokud mají možnost a zájem věnovat na tento tábor drobné ceny, odměny či jiný sponzorský 
příspěvek, podejte informaci trenérovi.Každý účastník musí v první den nástupu odevzdat potvrzení o zdravotní 
způsobilosti (posudek vydává praktický lékař) a od rodičů písemné potvrzení o bezinfekčnosti (že je zdráv a 
nepřišel do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním). (Formuláře budou k dispozici společně 
s přihláškou.) 

minivolejbalové soustředění formou 

příměstského tábora v Novém Boru 


