
P Ř I H L Á Š K A

Víkendová

Termín Příchod Odchod Cena vč. DPH

Judoškolka III 16. – 17. 01. 2016 8.30 – 9.00 16.00 – 16.30 1.700,- Kč/víkend

Judoškolka IV 20. – 21. 02. 2016 8.30 – 9.00 16.00 – 16.30 1.700,- Kč/víkend

Judoškolka V 19. – 20. 03. 2016 8.30 – 9.00 16.00 – 16.30 1.700,- Kč/víkend

Judoškolka VI 16. – 17. 04. 2016 8.30 – 9.00 16.00 – 16.30 1.700,- Kč/víkend

Judoškolka VII 14. – 15. 05. 2016 8.30 – 9.00 16.00 – 16.30 1.700,- Kč/víkend

Judoškolka VIII 18. – 19. 06. 2016 8.30 – 9.00 16.00 – 16.30 1.700,- Kč/víkend

Dopolední 
program

Oběd Klidový režim Svačina Odpolední 
program

Závěr

Sobota 
Judo 
– techniky na 
zemi, hry

V restauraci 
Pizzeria 
Galaxie

Odpočinek 
na tatami

Zdravá 
svačinka

Judo – techniky 
v postoji 
i na zemi, hry

16.00 hod.

Neděle
Judo 
– příprava 
na turnaj

V restauraci 
Pizzeria 
Galaxie

Odpočinek 
na tatami

Zdravá 
svačinka

Od 14.00 hod. 
– mini JUDO 
turnaj

16.00 hod. 
vyhlášení 
výsledků

Na děti čeká zajímavý a užitečný program pod vedením zkušených trenérek 
Andrejky Čalfové a Kačky Pekárkové.

Místo konání: Judo Academy, Květnového vítezství 85, Praha 4

Pro deti od 3 do 5ti let. V ceně pitný režim, teplý oběd, zdravá svačinka, kvalitní a užitečný 
program. Sourozenecká sleva 150,-Kč na 2. a další dítě. Uvedené ceny jsou včetně DPH.

S sebou: Teplé oblečení na přesun na oběd, malý polštářek na polední odpočinek, plyšák na 
spinkání, přezůvky a sportovní oblečení do tělocvičny - kimono výhodou, svačinu dle potřeby, dobrou 
náladu a chuť závodit a učit se nové věci.

PŘIHLÁŠENÍ POUZE ONLINE – www.judoprodeti.cz/kalendar
Platbu proveďte včas dle výzvy k platbě na účet č. 3389801319/0800, VS: dle výzvy k platbě. Do zprávy pro příjemce, 
prosím, uveďte jméno dítěte a termín judoškolky! Dítě je přihlášeno až po připsání příslušné částky na náš účet. Hotovostní 
platba není možná. Při odhlášení méně než 2 dny před začátkem judoškolky si účtujeme storno poplatek 50% z celkové 
částky. Při účasti pouze na jednom dni judoškolky  je platná cena za celou judoškolku. Účast pouze na turnaji není možná.
Info: www.judoprodeti.cz, andrea@judoprodeti.cz  tel: 773 257 775  Andrea Čalfová, trenérka JCKidsport

Informace o judistovi – JUDOŠKOLKA - prosíme odevzdat až v den konání judoškolky.

Termín  judoškolky: _________________  MŠ / Baby judo ______________________________________________

Jméno a příjmení dítěte: __________________________________________________________________________

Mobil rodičů: _____________________________________________________________________________________

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 _______________________________________

baby ®judo ®judo

judoskolkav

Judo club Kidsport

®


