
 

 

  

 

 

 

 

SEZNAM VĚCÍ - berte jej jako orientační: Spací pytel, (polštářek), karimatku, oblečení na spaní, toaletní potřeby, ručník, 
spodní prádlo, ponožky, oblečení na převlečení na ubytovnu, přezůvky, čepici, mikinu či svetr, bundu, kalhoty, pláštěnku. 
Vhodné je spíše sportovní oblečení, které si děti mohou zašpinit. Na florbal budou děti potřebovat lahev na pití, 2x triko 
s krátkým rukávem, kraťasy (tepláky), malý baťůžek na záda, ve kterém budou nosit florbalové věci na tréninky, sálové 
boty s bílou podrážkou a florbalku. Vše sbalte do batohu na záda (není vhodný kufr ani velká taška, od zastávky je 
ubytovna asi 400 metrů chůze). Na cestu si děti mohou vzít knížku do vlaku, svačinu – začínáme obědem, pití, kapesné na 
suvenýry a nápoje v restauracích. Prosím, nedávejte dětem drahou elektroniku či jiné drahé hračky. Nebude na ně čas a 
předejdete zbytečným problémům s rozbitím či ztrátou – doporučujeme mladším dětem nedávat mobilní telefony!!! 
Telefonní spojení na vedoucí – viz výše. 

 

Termín 
27. – 29. října 2014 (od pondělí do středy – PODZIMNÍ PRÁZDNINY)  
                      Přihlášky on - line na www.junior.cz 

Adresa Junácká ubytovna, Slavkov u Brna, Nádražní 21 

Ubytování  Vlastní spacák, karimatka, v objektu se topí, je k dispozici kuchyně, klubovny, soc. zařízení 

Cena  

1150,- 

 

Záloha  

400,- 

1150,-Kč (v ceně: ubytování, strava 5x denně, pojištění, vedoucí, doprava, nájem haly) 
1. Vyplňte elektronickou přihlášku na www.junior.cz. 
2. Emailem získáte variabilní symbol, vyplněnou přihlášku a list účastníka. 
    Podepsanou přihlášku odevzdejte na Fantázii, Tilhonova 49, Brno – Slatina.  
3. Přihláška se stává závaznou až po zaplacení zálohy 400 Kč či úhradě celé ceny akce. 
4. Doplatek ceny proveďte nejpozději do 24.10.2014. Prosíme o zaplacení tábora bezhotovostně. 

V případě neúčasti se záloha stává stornopoplatkem, storno se neúčtuje při vlast. zajištění náhradníka. 

Program 

Pondělí: po příjezdu rychlé ubytování, trénink v hale od 10.00 - během tréninku budou děti rozděleny 
podle věku i výkonnosti na mladší a starší. Po obědě polední odpočinek; určení pravidel soustředění, 
odpolední trénink 15.30-18.30, večeře, večerní program – hry. 
Úterý: 9.00-12.00 trénink, oběd a odpolední klid; v odpoledním tréninkovém bloku 14.30-17.30  přátelská 
utkání v mladší a ve starší kategorii. Večeře, večerní program na ubytovně. 

Středa: 10.00-13.00 přátelská  utkání, oběd a zpět na ubytovnu, balení 

Kromě tréninků nás čeká sportovně zaměřený program, promítání fotek a videí z florbalu, bude dbáno na 
odpočinek a relaxaci. 

Doprava  Vlakem  

Sraz v pondělí 27. 10. v 7:50 hod. na Hlavním vlakovém nádraží v Brně ve vestibulu naproti Karlovy pekárny.  

Na sraz 
přineste 

Do obálky označené jménem účastníka vložte: 

����  Průkaz pojištence (lze i ofocenou kopii) 

����  Přihlášku účastníka na tábor s originálním podpisem rodičů (pokud jste neodevzdali dříve) 

����  List účastníka s vyplněným prohlášením rodičů (je součástí poukazu) s datem odjezdu 27.10.2014!! 

����  Léky, které musí dítě užívat (jméno, dávkování) 

Příjezd ve středu 29.10.2014 v 17:15 hod. na Hlavní vlakové nádraží Brno 

Stravování 5x denně, pitný režim zajištěn, oběd v restauraci, snídaně a večeře na ubytovně, svačiny v hale 

Upozornění 
V případě neúčasti dítěte nás prosím informujte obratem   

776 043 604    Zdena Jemelková     nebo 732 156598    Zdeněk Skříček 

JUNIOR – Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2

odloučené pracoviště FANTÁZIE,
TILHONOVA 49, 627 00 BRNO

tel: 539 085 766, 775 600 405, fantazie@junior.cz

 


