
KLÁNOVICE

Místo konání: Hala starosty Hanzala - malá tělocvična, Slavětínská 200, Klánovice

Pozor! Již měsíc před termínem bývá obsazeno!
Platbu proveďte včas nejpozději však týden před akcí dle výzvy k platbě (viz automatický email po přihlášení) na 
účet č. 3389801319/0800, VS: dle výzvy k platbě. Do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte jméno dítěte a termín 
judovíkendu! Dítě je přihlášeno až po připsání příslušné částky na náš účet. Hotovostní platba není možná. Při od-
hlášení méně než 2 dny před začátkem judovíkendu je účtován storno poplatek  50 % z celkové částky. Při účasti 

pouze na 1 dni judovíkendu je platná cena za celý judovíkend. Účast pouze na turnaji není možná. 
Info: www.judoprodeti.cz, monika@judoprodeti.cz

V ceně pitný režim, teplý oběd, kvalitní a užitečný program.
Sourozenecká sleva 150,- Kč na 2. a další dítě. Uvedené ceny jsou včetně DPH.

S sebou: přezůvky a sportovní oblečení do tělocvičny - kimono

Informace o judistovi – JUDOVÍKEND - prosíme odevzdat až v den konání judovíkendu.

Termín  judovíkendu: _________________  Mobil rodičů: ___________________________________________________

Jméno a příjmení dítěte:_______________________________________________________________________________

Potvrzuji, že můj syn/dcera nemá od lékaře nařízené žádné pohybové omezení a bude po výuce:
 a) odcházet domů sám/sama b) vyzvedáván rodiči               Cena nezahrnuje úrazové pojištění.                                                                                                  

podpis rodičů________________________________________________________________________________________

Velké pokroky

Prihlášky on-line na: www.judoprodeti.cz

Pro deti od 6-ti let

Termín Příchod Odchod Cena vč. DPH
klánovický judovíkend I 11. - 12. 11. 2017 9.00 15.00 - 16.00 1.500,- Kč/víkend
klánovický judovíkend II 25. - 26. 11. 2017 9.00 15.00 - 16.00 1.500,- Kč/víkend
klánovický judovíkend III 16. - 17. 12. 2017 9.00 15.00 - 16.00 1.500,- Kč/víkend

Dopoledne Oběd Klidový režim Odpoledne Závěr

Sobota Judo – techniky 
na zemi, hry

Babiččina 
Beseda

promítání Judo – techniky 
v postoji, hry

16.00 hod.

Neděle Judo – příprava 
na turnaj

Babiččina 
Beseda

promítání Od 13.00 hod. 
- JUDO turnaj

15.00 hod. 
vyhlášení turnaje

Skupiny podle veku a výkonnosti
Profesionální trenéri

®judo

DĚTSKÁ KIMONA
www.essimo.cz


