
TJ Jiskra Nový Bor oddíl volejbalu pořádá 
volejbalovou průpravu v Novém Boru 

Termín: 6.července 2020 až 11. července 2020 (pondělí až sobota ráno) 

Zahájení: 6. července na kurtech 

 - začátek každý den v 07:45 ( čas může být ještě poupraven v závislosti na 
počtu přihlášených dětí) 

 - konec každý den v 16:15 

Cena: 1300Kč (splatných předem výhradně převodem na oddílový účet do 29. 
5. 2020) 
  

 (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: Děti od 1. - 3. třída (kluci i holky), ev. i starší po domluvě s trenérem 

Vedoucí: Michaela Macurová, Kateřina Kolčová, + pomocníci (studenti) 

Stravování: Oběd - děti budou pěšky docházet do Chotovic, zadní cestou přes les. 

 Svačina - přivezeme na kurty - většinou čerstvě pečené domácí buchty. 

 Pitný režim - bude zajištěn v průběhu celého dne, děti musejí mít své láhve 

Náplň: Různé seznamovací, kolektivní a míčové hry, volejbal, koupání (pokud to 
počasí dovolí a pouze v odpoledních hodinách na koupališti pod dozorem 
plavčíka), hrátky v lese, pokud to zvládneme, naplánujeme i 1 celodenní 
výlet. účelem soustředění je utvořit dobrou partu, zažít srandu a unavit 
děti 😉 .  

 V pátek večer se budou na koupališti opékat buřty, bude stezka odvahy. 
Budeme moc rádi, když se rodiče připojí, pomohou nám se stezkou a klidně 
s námi přespí pod širákem ( nebo v hale, dle počasí). 

Na letní tábor je možné žádat příspěvek z FKSP.  

Přihlášky jsou k dispozici na webu, prosím vyplněné je odevzdejte svému trenérovi.  

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 kopii potvrzení o zdravotní 
způsobilosti (posudek vydává praktický lékař). Na místě podepíšete hromadné prohlášení 
o bezinfekčnosti. 

Pozor, pokud má dítě nějakou dietu - prosím napište to na zadní stranu přihlášky a 
upozorněte na to první den příměstského tábora!! Pokud má dítě nějaké jiné omezení od 
lékaře, opět prosíme o vaší interpretaci a konzultaci. Děkujeme za pochopení.


