Sportoviště
Sportovní hala Varnsdorf
Velká tělocvična, celkem 8 košů, 6 stahovatelných
Venkovní basketbalové hřiště, tartan, celkem 3 koše
Venkovní atletický ovál, fotbalové hřiště, venkovní posilovna (hrazdy, bradla, ručkovadla)
Malá tělocvična s tatami a žebřinami
Městský plavecký bazén
25 m bazén, malý bazén, vířivky, tobogán, sauna
Možnost regenerace a doplňkového programu
Tělocvičny ZŠ Edisonova
Velká tělocvična, celkem 6 stahovatelných košů
Malá gymnastická tělocvična se dvěma malými koši
V případě „mokré varianty“
Na obrázku vidíte koncentraci všech tří sportovišť s ubytovnou a vlastní autobusovou
zastávkou linkové dopravy:

Kategorie
Ročníky
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Organizace kempu
Pátek 2. 6.
Sobota 3. 6.
Neděle 4. 6.

16.00 - 19.00 h + večeře
snídaně 9.00 - 12.00 h + oběd 14.00 - 19.00 h + večeře
snídaně 9.00 - 13.00 h turnaj 3x3 + oběd

Ubytování pro členy SI
V případě potřeby možno v tělocvičně na žíněnkách – nutný vlastní spací pytel

Strava a pitný režim
Platí se v hotovosti při nástupu na kemp
2 x snídaně, 2 x večeře, 2 x oběd
Jednotlivé porce

300 Kč osoba / komplet
50 Kč snídaně 60 Kč ostatní

Účastnický poplatek (sportoviště, trenéři, turnaj)
Člen SI / Nečlen

200 Kč / 300 Kč

Platba:

Hotově trenérům BAŠ či na sekretariátu SI v Rumburku
Platbu prosím proveďte s odevzdáním přihlášky
Převodem na č. ú.
107-1695800227/0100
VS:
372017
Do poznámky pro příjemce:
NEXT BAŠ
Popis příkazce:
Jméno dítěte

Vyplněnou přihlášku prosím odevzdávejte trenérům, nebo zasílejte 
do 12. května 2017
(sken, fotka, či prosté údaje emailem) na emailovou adresu:
jan.hladik@sinstitut.cz
Doplňující informace získáte na telefonním čísle:

732 284 632

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

Přihláška na NEXT Mini Kemp Varnsdorf 2. – 4. 6. 2017
Jméno a příjmení:
Telefon zákonného zástupce:
Email zákonného zástupce:
Datum narození:
Člen SI:

………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………...

ANO / NE

Mám zájem o ubytování:

ANO / NE – dítě bude dojíždět

Mám zájem o zajištění stravy:
ANO / NE - komplet
Zakroužkujte prosím váš výběr stravy:
PÁ – VEČEŘE (60 Kč)
SO – SNÍDANĚ (50 Kč)
NE - SNÍDANĚ (50 Kč)

SO – OBĚD (60 Kč)
NE – OBĚD (60 Kč)

Podpis zákonného zástupce:

………………………………………………………………………...

SO – VEČEŘE (60 Kč)

