
PŘÍMĚSTSKÉ JUDO SOUSTŘEDĚNÍ 
srpen 2016

Letní soustředění Folimanka

Letní Judoškolka

I. termín   15. – 19. 08. 2016
II. termín   22. – 26. 08. 2016
III. termín   29. – 31. 08. 2016

I. termín   8. – 12. 08. 2016
II. termín   15. – 19. 08. 2016
III. termín   29. – 31. 08. 2016
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Cena: 2.900,- Kč / dítě / týden, při uhrazení soustředění do 31. 3. 2016 je cena 2.750,- Kč.  
 Sourozenecká sleva 150 ,- Kč / 2. dítě / týden platí i po 31. 3. 2016.
 Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

Cena: 3.950,- Kč / dítě / týden, při uhrazení soustředění do 31. 3. 2016 je cena 3.800,- Kč.  
 Sourozenecká sleva 150 ,- Kč / 2. dítě/ týden platí i po 31. 3. 2016.
 Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

Místo konání:
Sportovní hala Folimanka
Na Folimance 2, P-2
Příchod: 8,30 – 9,00 hod.
Odchod: 16,00 – 16,30 hod.

Místo konání:
Judo Academy
Květnového vítězství 2/85, P-4
Příchod: 8,30 – 9,00 hod.
Odchod: 16,00 – 16,30 hod.



PŘIHLÁŠENÍ A PLATBA
Přihlašovat se můžete on-line na www.judoprodeti.cz/kalendar 
do 31. 5. 2016.
Platbu proveďte včas dle automatické výzvy k platbě na účet
č. 3389801319/0800, VS: dle výzvy k platbě. Do zprávy pro příjemce, 
prosím,uveďte jméno dítěte a termín soustředění! Storno poplatek činí 
20% z ceny soustředění.

Podrobné informace na www.judoprodeti.cz, 
andrea@judoprodeti.cz, tel.: 773 257 775.

Cena zahrnuje:

▪ tréninky 2x denně
▪ intenzita přizpůsobena věku i výkonnosti dítěte
▪ zábavné pojetí tréninku, hry
▪ zařazeny i venkovní aktivity
▪ obědy v restauraci
▪ při poledním klidu promítaní pohádky nebo juda
▪ možnost zkoušky na vyšší pás
▪ judo turnaj družstev/jednotlivců o medaile

S sebou:
• přezůvky a sportovní oblečení do tělocvičny - kimono výhodou
• sportovní oblečení a obuv na kondiční trénink v přírodě
 (přiměřené aktuálnímu počasí)
• svačinu dle potřeby
• dobrou náladu a chuť učit se nové věci

Děti jsou rozděleny do skupin podle věku a výkonnosti.

Judo club Kidsport, o.s.
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