Ostravská 480, Milovice 289 24
+420 607 090 480 | objednavky@skiarena-milovice.cz
FB: Akademie Akrobatického Lyžování | www.skiarena-milovice.cz

BASE CAMP léto 2017
Termíny:
A)

31.7.-4.8.2017

Kemp probíhá formou „příměstského“ tábora od 8:00 do 16:00.

Věkové kategorie
7-18 let

Sportovní úroveň:
Vhodné pro pohybově nadané děti a mládež, požadavek alespoň základní pohybové dovednosti
(pohybové základy, výhodou je aktivní provozování sportu)

Cílem je:
Seznámení se s letní přípravou pro lyžařské disciplíny (alpské lyžování, akrobatické lyžování), možnost
postupu do závodního oddílu Skiarény Milovice pro akrobatické lyžování!

Program:
8:00-9:00 rozvička (běh, gymnastické základy)
9:15-11:15 lyžování na indoorové sjezdovce
11:15-12:15 svačina, relax
12:15-13:45 trampolína
13.45-14:00 relax
14:00-16:00 posilování, kompenzační cvičení, běh
Změna programu vyhrazena.

Cena: 3.999,- Kč (cena neobsahuje svačinu, oběd, nápoje nad rámec ceny)
V ceně: trenér, vstup na indoorovou sjezdovku vč trenéra, zapůjčení vybavení, 2 nealkoholické
nápoje.
Přihlášky zasílejte na objednávky@skiarena-milovice.cz uzávěrka přihlášek je 30.6.2017, počet míst je
omezen na 12 osob. BASE CAMP se řídí provozním řádem Skiarény Milovice – viz www.skiarenamilovice.cz
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BASE CAMP léto 2017
Závazná přihláška
Jméno, příjmení:
Adresa:
Datum narození:
Kontaktní osoba (jméno, email, telefon):
Termín:
A)

31.7.-4.8.2017

Kemp probíhá formou „příměstského“ tábora od 8:00 do 16:00. Zodpovědná osoba je povinna
účastníka kempu včas přivést do denního programu a včas dítě vyzvednout po skončení denního
programu (nejpozději do 16.30 hod, po tomto čase bude účtována sazba 500,-Kč za započatou
hodinu hlídání). Zodpovědná osoba je povinna dítě vybavit adekvátním sportovním oblečením a
obuví včetně oblečení na převlečení a je povinna informovat trenéra o případných zraněních,
pohybových omezeních či nemocech dítěte.

Sportovní úroveň:
Vyplňte sportovní dovednosti Vašeho dítěte
Cenu 3.999,- Kč je nutno uhradit DO 15.6.2017. Cena je vč. DPH.
Storno podmínky: Při zrušení do 30.6. nejsou účtovány storno poplatky. Po uplynutí tohoto data je
účtován storno poplatek ve výši 60% ze zaplacené ceny při zrušení účasti z jakéhokoli důvodu!
V Milovicích dne:
S podmínkami BEZVÝHRADNĚ souhlasím: ................................................................(podpis)
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