Pozvánka na hokejové soustředění HC Klatovy
(15.8. - 20.8.2021)
Ve dnech 15.8.2021 - 20.8.2021 se koná letní hokejové soustředění HC Klatovy v Tachově.
Klub HC Klatovy každoročně pořádá letní hokejové soustředění pro mladé naděje od 1. do 5. třídy. Soustředění bude
organizováno pod vedením licencovaných trenérů klubu HC Klatovy. Každý účastník soustředění obdrží na začátku tričko s
logem HC Klatovy.

Cena:
✓ 4.500 Kč - dítě
✓ 6.000 Kč - dítě + rodič

Ubytování:
✓ v prostorách ZŠ Tachov (Zárečná 1540)

Program:
✓ sejdeme se v neděli 15. 8. 2021 v 17:15 u zimního stadionu v Tachově
✓ denně 2 tréninkové jednotky na ledě
๏ technika bruslení
๏ herní činnosti jednotlivce - práce s kotoučem, klamání, fintování
๏ zakončení, tlak do branky
๏ herní dovednosti
๏ pohybové schopnosti a dovednosti potřebné pro hráče ledního hokeje
๏ herní všestrannost formou sportovních her
✓ denně 1 tréninková jednotka kompenzačního cvičení
✓ denně 1 tréninková jednotka na suchu
✓ středa - výlet
✓ dětská olympiáda (místo bobříka odvahy) :)

Stravování:
✓ plná penze je zajištěna ve ŠJ, která se nachází kousek od ZŠ, kde jsme ubytováni
✓ strava je zajištěna od neděle 15. 8. 2021 večeří a ukončena bude 20. 8. 2021 obědem

Co s sebou:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

matraci nebo karimatku, spacák, polštář (spaní v tělocvičně ZŠ na zemi)
sportovní oblečení a obuv na týden
přezůvky do školy
hygienické potřeby
kompletní hokejovou výzbroj a výstroj
švihadlo, starší hokejku na „pozemák“, tenisovou raketu
pro volné chvíle nějakou hračku a hlavně DOBROU NÁLADU!!! :)

Platba:
✓ cena soustředění je 6 000,- Kč (4 500,- Kč)
✓ platba bude provedena na základě faktury vystavené přes KIS (Klubový Informační Systém) na dvě splátky

Storno:
Při zrušení účasti na soustředění ze strany účastníka jsou platné níže uvedené storno poplatky:
✓ 60 dnů a více před začátkem soustředění ve výši 1 000,- Kč
✓ 30 dnů a více před začátkem soustředění ve výši 1 500,- Kč
✓ 1 až 29 dnů před začátkem soustředění ve výši 2 500,- Kč

V případě dotazů nebo připomínek, volejte:
Bc. Roman Vondryska

774 066 323

Bc. Pavel Čuban

728 707 415

Bc. Roman Vondryska

+420 774 066 323

vondryska.r@hc-klatovy.cz

