
TJ Jiskra Nový Bor oddíl volejbalu 
pořádá 

Termín:  10. až 17. srpna 2019 (sobota až sobota) 

Nástup:  10. srpna 2019 ve 13.00 hod. před sportovní halou v České Kamenici (vlastní 
doprava) 

Cena:  3.500 Kč (splatných předem výhradně převodem na oddílový účet do 30. 6. 2019) 
aktivním členům volejbalového oddílu TJ Jiskra Nový Bor bude poskytnuta sleva ve výši 
200,- Kč příspěvek z akcí a turnajů pořádaných pro děti  - tyto děti platí 3.300,- Kč 
V případě, že se dítě účastní rovněž následujícího soustředění v Maxově, celá platba za obě 
soustředění, tedy za 14 dní, činí pouze 5.300,- Kč.  

    číslo účtu u FIO banky: 2001064291/2010 
jako variabilní symbol napište datum narození dítěte ve formátu: DDMMRRRR 
do poznámky napište celé jméno dítěte) 

Pro koho: Mladší žákyně a žáci od 5. třídy do 9. třídy  

Vedoucí: Radim Mitiska 

Místo konání: Sportovní hala a turistická ubytovna města Česká Kamenice 
Dukelských hrdinů 183, Česká Kamenice, 407 21 
http://www.ceska-kamenice.cz/sportovni-hala-a-turisticka-ubytovna/os-1026/p1=2650 

Ubytování: V pokojích (4–8 osob) vybavených postelemi 
WC, sprchy, kuchyňka 

Stravování: Plná penze (3x denně + svačiny) 
Pitný režim 

Zaměření: 1.) Barevný minivolejbal 
2.) Šestkový volejbal 
3.) Testy volejbalové zdatnosti 
4.) Hry, soutěže 

Vybavení na tábor: Hygienické potřeby, opalovací krém, pyžamo, 4x tričko s krátkým, 2x tričko 
s dlouhým rukávem, šortky, oblečení na volejbal, plavky, sportovní obuv do haly 
i ven, šusťáková souprava, malý batůžek, láhev na pití, psací potřeby, léky (které 
dítě běžně užívá, paralen, polštářkovou náplast apod.), švihadlo, tenisák, kartičku 
zdravotní pojišťovny (stačí odevzdat okopírovanou při nástupu na soustředění) 

V případě dotazů: Hana Slívková tel: 603 338 052 nebo na tréninku  
Odevzdat přihlášku do 10. června Hance Slívkové 
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- kopii (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 i na 
místě při nástupu na soustředění.) 

 volejbalové soustředění 
v České Kamenici 

http://www.ceska-kamenice.cz/sportovni-hala-a-turisticka-ubytovna/os-1026/p1=2650

