
PŘIHLÁŠKA NA SOUSTŘEDĚNÍ 

MLÁDEŽE TEMPLŠTÝN 2019 
 

RC Dragon Brno pořádá soustředění v rekreačním středisku Pod Templštýnem (40km 
od Brna, 10km od Ivančic). 

 

Soustředění je určeno jak pro nové hráče,  
tak i pro zkušené, od 8 do 17 let (mladší 
s doprovodem rodičů). 
 

Termín:   

Začínáme večeří v sobotu 17. 8. 2019 a 

končíme snídaní v sobotu 24. 8. 2019, s vlastní dopravou! 
 

Stravování:           
5 x denně (snídaně, oběd, večeře + 2 x svačina), pitný režim po celý den (čaj, balená voda, 
minerálky, iontové nápoje atd.) 
 

Ubytování:  
V chatkách po čtyřech, každé dítě musí mít svůj vlastní spací pytel. Do každé chatky je zavedené 
světlo, zásuvka jen u vedoucích. V areálu jsou umývárny, sprchy a toalety. 
 

Sportovní vyžití:   
2x hřiště na volejbal, 1x hřiště na košíkovou, 1x fotbalové hřiště, 2x bazén, stolní tenis, běžecké tratě 
atd. 
 

Cena:                                                 3 500,- Kč 

Cena zahrnuje stravu + ubytování + tričko + překvapení. 
 

Způsob platby:                        
Záloha: 1.000 Kč do 15. 4. 2019 na účet č. 1558255015/3030 
Doplatek: 2.500 Kč do 31. 5. 2019 na účet č. 1558255015/3030 
Bohužel nebude možné se přihlašovat po tomto termínu. 

 

Vyplněné přihlášky doneste prosím hlavnímu trenérovi své kategorie. Kategorie U12 bude dávat 
vyplněné přihlášky Kateřině Novákové nebo Kristýně Staré (U10). 

 
 

Hlavní vedoucí, informace:                                          Miloš Krecl                        

                                                              

                                 tel: 727 966 295  e-mail: m.krecl@seznam.cz 
 

Zdravotník kempu:                                      MUDr. Petr Dočkal 
                                                                

                                                 tel: 604 526 200     e-mail: petr.dockal@email.cz 
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Žádáme rodiče, aby nedávali svým dětem na rugby kemp žádné cenné věci, (zejména DVD 
přehrávače, videohry, dražší mobilní telefony, tablety, větší obnos peněz atd.) neručíme za ztrátu. 

Děkujeme  

Účastník kempu, který bude svým jednáním ohrožovat jak fyzické či duševní zdraví ostatních dětí, 
bude z kempu vyloučen. 

 
Všechny důležité písemnosti (více informací o soustředění, seznam doporučené výbavy, prohlášení o 

bezinfekčnosti, koordinace dopravy na kemp atd.) dostanete od trenérů. 

 

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

 

 

Závazná přihláška 
  

TEMPLŠTÝN 2019 
 

Po vyplnění a zaplacení zálohy předejte organizátorům 

kempu 

 

 

                       Velikost trička: …………………………………………………….         

          

Na základě uvedených informací PŘIHLAŠUJI 

jmenovaného/jmenovanou k pobytu. 

 

 

 

……………………………………………….. 

                                         Podpis zákonného zástupce 

Jméno a příjmení  

Datum narození  

Bydliště  

Kontakt/telefon/e-mail  

Zaplacená záloha ke dni  

Podpis zákonného zástupce  

Přespání rodičů na tábořišti Počet 


