
     
     
     
     
 

LETNÍ FOT

TJ Sok
Jak pro solnické a černíkovické

Kategorie: předpřípravka

PŘIHLÁŠKA HRÁČE/HRÁČKY
Jméno a příjmení: 
(hráče/hráčky) 

 

Datum narození: 
(DD.MM.RRRR) 

 

Klub: TJ SOKOL

Jméno rodiče 
(Zákonného zástupce) 

 

Kontaktní email rodiče:  

Kontaktní telefon rodiče:  

Datum vyplnění:  

Podpis rodiče 
(Zákonného zástupce) 

 

 

Zde odstřihni -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termín:  17.08. – 21.08.2022 

Program:  
Středa – sobota:  sraz  7:30 – 7:45
08:00 – 9:30 1. tréninková jednotk
10:30 – 11:30  2. tréninková jednotk
12:30 – 15:30 volný program (společenské hry)
16:30 – 18:00  3. tréninková jednotk
 
Sobota: Po poslední tréninkové jednotce tradiční 
Ze soboty na neděli možno přespat ve vlastním stanu či pod širákem  
V neděli ukončení (odjezd účastníků) do 9:30 hodin 
 
Cena kempu: 2.000,- Kč  
V ceně kempu je zahrnuta každodenní 
 
Vyplněnou přihlášku hráče/hráčky předejte trenérům svých hráčských kategorií
prosíme, proveďte po potvrzení přihlášky převodem na účet 
poznámky/zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení hráče/hráčky

   TJ Sokol Černíkovice, z.s. 
   Černíkovice 200, 517 04 Černíkovice
                             IČ: 48613258   
                             www.fotbalcernikovice.cz 

TBALOVÝ KEMP
17. 8. - 21. 8. 2022 

kol Černíkovice / SK Solnice 
 

a černíkovické mládežnické týmy, tak pro hráče a hráčky ostatních klub
 

předpřípravka, mladší přípravka, starší 
 

Hřiště: Černíkovice 
 

PŘIHLÁŠKA HRÁČE/HRÁČKY 

TJ SOKOL ČERNÍKOVICE, z.s. 

Tuto část odevzdej trenérovi 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuto část si uschovej 
 

7:45 
jednotka                   09:35       svačina
jednotka                   11:30 – 12:30 oběd ve školní jídelně

(společenské hry)                            15:30       svačina
jednotka                                             18:05                  ukončení

ninkové jednotce tradiční ukončení kempu s občerstvením na hřišti v
přespat ve vlastním stanu či pod širákem  - platí pro děti i rodiče.

neděli ukončení (odjezd účastníků) do 9:30 hodin  

  
každodenní strava (2x svačina, oběd, zelenina/ovoce, pitný režim

předejte trenérům svých hráčských kategorií, do 15.06.2022
prosíme, proveďte po potvrzení přihlášky převodem na účet TJ Černíkovice č.: 1242600329
poznámky/zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení hráče/hráčky, do 15.07.2022

  
Černíkovice  

   

P 2022 

 
e a hráčky ostatních klubů! 

, starší přípravka 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- zde odstřihni 

svačina 
oběd ve školní jídelně 
svačina 

18:05                  ukončení  

občerstvením na hřišti v Černíkovicích. 
platí pro děti i rodiče. 

pitný režim). 

15.06.2022.Platbu, 
1242600329/0800, do 
.2022. 


