
KARATE - P - KLUB  TÁBOR, MILEVSKO, SEDLČANY 
LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KARATE  

TŘEBOŇ 
13. 7. – 20. 7. 2013 

 
VEDOUCÍ SOUSTŘEDĚNÍ: Josef  Pěknic, 5. Dan, Ing. Radek Pěknic 3. Dan 
 
MÍSTO KONÁNÍ: Sportcentrum ČASPV, Doubí, Branná 108, Třeboň 
     
ODJEZD: 13. 7. 2013 v 9.00 hodin, Nové Dojo, Světlogorská 2771, Tábor 
PŘÍJEZD:  20. 7. 2013 v 11.00 hodin, Nové Dojo, Světlogorská 2771, Tábor  
 
PROGRAM: Soustředění je zaměřeno na zdokonalení technik karate a 

zvýšení fyzické kondice. Tréninky budou probíhat třikrát 
denně ve skupinách stejné výkonnosti. V závěru 
soustředění proběhnou zkoušky na technické stupně a 
soutěž v kata i kumite.  
Budou pořádány hry v lese a na hřišti. Budou se konat 
diskotéky. V areálu rekreačního zařízení je koupaliště 
s půjčovnou loděk, sportovní hala, volejbalové kurty, 
tenisové kurty, hřiště na fotbal, plážový volejbal, posilovna 
a sauna. 
 

VEZMI S SEBOU: 2 tréninková kimona nebo cvičební úbory na karate 
                                      dostatek spodního prádla, triček, teplákových souprav na 
cvičení a hry v přírodě 

plavky, pálky na stolní tenis 
domácí obuv, sportovní obuv 
hygienické potřeby, toaletní papír 

     
CENA SOUSTŘEDĚNÍ:  3 850,- Kč      Cena zahrnuje dopravu, ubytování, plnou 
penzi a cvičební jednotky. 
 
UPOZORNĚNÍ: 
Veškerou elektroniku a cenné předměty si bere každý účastník na vlastní 
zodpovědnost. Závaznou přihlášku předložte v kanceláři klubu do 28. 11. 2012 a 
současně při předložení přihlášky zaplaťte zálohu 500,- Kč. 
Při odjezdu odevzdejte hlášení o účastníkovi a kopii průkazu zdravotní pojišťovny. 

 
 
 
 

 
 



HLÁŠENÍ O ÚČASTNÍKOVI SOUSTŘEDĚNÍ 
TŘEBOŇ 2013 

 
 
 

Příjmení a jméno: ......................................................................................... 
 
Datum narození: ........................................................ 
 
Upozorňuji na zdravotní problémy účastníka (alergie, léky apod.): 
........................................................................................................................................................ 
 
PROHLAŠUJI, ŽE JSEM NEPŘIŠEL (MÉ DÍTĚ NEPŘIŠLO) DO STYKU S ŽÁDNOU INFEKČNÍ 
CHOROBOU. 
 
datum: ...............       ................................................ 

podpis (rodiče nebo zákonného zástupce) 
 

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

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁSKA 
LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ TŘEBOŇ 2013 

 
Závazně se přihlašuji na letní soustředění karate ve Sportcentru ČASPV Doubí a zavazuji se, 
že do 31. 5. 2013 doplatím stanovený poplatek soustředění 3 350,- Kč (v případě zaplacení 
zálohy 500,- Kč). Pokud tuto částku nezaplatím, souhlasím, že místo mne bude zařazen 
náhradník. 
 
Příjmení a jméno: .......................................... 
 
Datum narození: ......................... 
 
Bydliště: ........................................................... 
 
Telefon: ................................. 
 
UPOZORŇUJI NA ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY (alergie, léky, strach ze strašidel apod.): 
 
........................................................................................................................................ 
 
Beru na vědomí, že elektroniku a cenné předměty si berou účastníci na vlastní zodpovědnost a 
že v případě způsobení škod na rekreačním zařízení SPORTCENTRUM ČASPV  je uhradím. 
 
 
Datum: ....................     .......................... 
      podpis (u dětí podepíše rodič, nebo zákonný zástupce) 
 


