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Propozice na badmintonové soustředění 
JARNÍ PRÁZDNINY 

 
Termín:    15. 2. - 19. 2. 2021 
 
Místo:     Sportovní hala v Českém Krumlově 
 
Trenéři: Jiří Frendl, Radek Votava, hráči klubu 
 
Předběžný program:  9:00 - 10:30 - trénink 

10:30 - 11:00 - svačina 
11:00 - 12:00 - trénink 
12:00 - oběd 
12:15 - 13:30 - pauza na hale 
13:30 - 16:00 - trénink, 1x plavecký bazén 
16:00 - odchod z haly 
16:00 - 17:30 - úterý a čtvrtek – možnost hraní s rodiči 

 
Pro dřívější příjezdy bude hala otevřená od 8:00 hodin.  
 
Pokud by se chtěl někdo zúčastnit jen nějakých dní, není to problém. Minimálně by to ale měly být tři dny. 
  
Hospodářské podmínky:  
Pro hráče SKB ČK je poplatek 900,- Kč (hala, trenéři a dozor, 5x oběd, svačina, pitný režim, péřové míče, 
1x plavecký bazén, úterní a čtvrteční hraní s rodiči).  
 
Pro mimo klubové hráče je poplatek 2500,- Kč (hala, trenéři a dozor, 5x oběd, svačina, pitný režim, péřo- 
vé míče, 1x plavecký bazén, úterní a čtvrteční hraní s rodiči).  
 
Jediným kritériem pro přijetí na soustředění bude datum zaslání přihlášky. Kapacita soustředění je omezena. 
 
Dále se budeme řídit, s ohledem na „COVID“, aktuálními nařízeními vlády ČR a v případě změn  

budeme informovat na klubovém webu a emailem. 
, 
Radek Votava - předseda klubu 
 
+420 724 320 839 
www.badmintonckrumlov.cz 
 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA (nejpozději do 10. 2. 2021) 
 
Přihlašujeme svého syna / dceru závazně na badmintonové soustředění konané v Českém Krumlově ve dnech 
15. - 19. 2. 2021 a souhlasíme s úhradou účastnického poplatku 900,- Kč / 2500 Kč a dalšími podmínkami. 
Poplatek uhradíme 15. 2. 2021 při nástupu nebo na základě vystavené faktury převodem. 
 
Jméno:    Příjmení:  
 
Datum:    Podpis zákonného zástupce: 

HLAVNÍ PARTNER KLUBU 


