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Lakrosové soustředění LCC Sokol Radotín – Veselí nad Lužnicí
sportovní areál TJ Veselí nad Lužnicí (u hokejové haly)

od 4. 8. (sobota) do 11. 8. 2018 (sobota)
Odjezd:

Návrat:
Ubytování:
Stravování:

Cena:

zahrnuje:

S sebou:

Společně vlakem v sobotu z Radotína (přesně ve 14.38 hodin, sraz ve 14.00 hodin na vlakovém
nádraží v Radotíně), možno i individuální nástup 4. 8. do 17 h „U Hokejky“ – bufet v areálu TJ Veselí
nad Lužnicí
Společně vlakem z Veselí nad Lužnicí (odj. 10.34 hodin) v sobotu, příjezd do Radotína 12.53 hodin
Možno i individuální s vyzvednutím dítěte v sobotu 11. 8. do 9 h „U Hokejky“.
Ubytovna, vícelůžkové pokoje včetně lůžkovin, sprcha a záchod na chodbě
Snídaně:
na ubytovně
Obědy a večeře:
teplá strava zajištěna v pečovatelském domě a restauraci ve Veselí
3500 Kč (zaplatit je nutno před odjezdem převodem na účet 1151103319/5500, var. symbol r. č. dítěte,
pokud potřebujete vystavit fakturu či potvrzení pro zaměstnavatele, který přispěje z FKSP, kontaktujte
Ondřeje Miku – mikina14@seznam.cz, tel.: 606 615 911).
Odvoz kol a zavazadel, ubytování, stravování, dopravu, pronájem sportovišť a pojištění.
V areálu je možnost využit tenisové kurty, volejbalové a beachvolejbalové hřiště, koupání je v nedaleké
pískovně, lakrosový oddíl má k dispozici veškerá sportoviště (halu, fotbalové hřiště, hřiště s umělými
povrchy, tělocvičnu atd.
– lakrosovou hůl,
– veškerou výstroj na boxlakros (chrániče, rukavice, helma atd.), ev. ženský lakros,
– sportovní obuv na ven (betonový a travnatý povrch) a boty do tělocvičny,
– funkční kolo + přilbu na kolo (jezdí se denně – ujedeme celkem více než 100 km!),
– HRNEK (snídaně), láhev na pití (sport),
– sportovní oblečení na celý týden, plavky,
– kopii průkazu pojištěnce, kapesné dle vlastního uvážení.

Před odjezdem se uskuteční informativní schůzka (hlavně pro nováčky), a to v pondělí 16. 7. od 19 h na
sokolovně.
Rodiče můžou dopravit kola a zavazadla na sokolovnu kdykoli v otevírací době restaurace v průběhu
týdne od 30. 7., nakládání kol a všeho, co vezeme s sebou, proběhne v pátek 3. 8. od 16 h.
________________________________________________________________________________________________

Přihláška na lakrosové soustředění
(Odevzdejte do 30. 6. 2018 osobně na tréninku nebo do poštovní schránky LCC, TJ Sokol Radotín,
Vykoukových 622/2, 153 00 Praha-Radotín, popř. scan elektronicky na adresu antonin.gottwald@email.cz).
Jméno a příjmení dítěte:
Doprava tam:
Adresa:

 vlakem

Datum narození:
 individuální

Doprava zpět:

 vlakem

Kontakt na zákonného zástupce (jméno, telefon, e-mail):
Zdravotní problémy dítěte (alergie atd.):

Pravidelně užívané léky:

Datum:
Případné dotazy:

Podpis rodičů:
Antonín Gottwald, tel. 602 650 579, antonin.gottwald@email.cz
Magda Skálová, tel. 728 678 118 magdalena.skalova@seznam.cz
Simona Baráková, tel. 736 610 264 barakovas@seznam.cz
Jan Barák, tel. 736 610 261, e-mail jan.barak@lcc-radotin.cz
Jiří Pechar, tel.: 602 154 101

 individuální

