
Místo: Rekreační zařízení Sv. Kateřina
 Chotěvice 326, 543 76 Chotěvice
Doprava: autobusem nebo individuální
Doprava busem (nutno objednat online):
Cena dopravy busem: 350,- Kč
Odjezd: 1. 7. 2017 8,00 hod. od metra Strašnická
Návrat: 8. 7. 2017 ve 13,00 hod. k metru Strašnická
Odjezd: 8. 7. 2017 v 8.00 hod. od metra Strašnická
Návrat: 15. 7. 2017 v 11.00 hod. k metru Strašnická
Doprava individuální:
Příjezd na Sv. Kateřinu: 1. 7. 2017 i 8. 7. 2017 v 11,00 hod.
Odjezd ze Sv. Kateřiny: 8. 7. 2017 i 15. 7. 2017 v 9,00 hod.

Cena s individuální dopravou: 4. 450,- Kč / týden / dítě 
  8. 500,- Kč / 14 dní / dítě
  Při uhrazení soustředění do 31. 3. 2017 
  je cena 4.350,- Kč/týden a 8.400,- Kč/dva týdny. 
  Sourozenecká sleva 150,- Kč/ na 2. dítě je platná 
  i po 31. 3. 2017. Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Udělejte velké judistické pokroky s profesionálními trenéry v čele 
s mistry ČR Jiřím Vaňkem a Davidem Dubským.

Letní judo soustredeníLetní judo soustredení
Svatá Katerina 2017Svatá Katerina 2017

I. turnus 01. 07. – 08. 07. 2017
II. turnus 08. 07. – 15. 07. 2017 

pro deti od 6-ti let
J do cl b Kidsport

®

Judo club Kidsport



DĚTSKÁ KIMONA
www.essimo.cz

Cena zahrnuje:

• péči profesionálních trenérů
• ubytování v 4-6 lůžkových chatkách nebo 
 v hlavní budově ve 4-6 lůžkových pokojích
• strava 5 x denně, pitný režim po celý den
• tréninky na 150 m² tatami 1 – 2 x denně
• sportovní aktivity, výlety, táborové hry, koupání
• Judo turnaj, možnost zkoušek na vyšší pás
• možnost doučování techniky s hlavním trenérem 
 Jiřím Vaňkem a Davidem Dubským
• možnost denně děti sledovat a znát jejich aktuální program 
 na našem JcK profilu na Facebooku

Profesionální trenér na skupinu 10 – 12 dětí.
Děti jsou rozděleny do skupin podle věku a výkonnosti.

Judo club Kidsport, o.s.

®

PŘIHLÁŠENÍ  A  PLATBA

• Přihlašovat se můžete on-line na 
 www.judoprodeti.cz/kalendar/onlineprihlasovani.
• Platbu za soustředění nebo autobusovou dopravu proveďte nejpozději  
 do 30. 4. 2017 (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 soustředění!
• Storno poplatek od 1. 6. 2017 činí 50 % z ceny soustředění.
• V den příjezdu nezapomeňte odevzdat posudek o zdravotní 
 způsobilosti. Ke stažení na www.judoprodeti.cz. Bezinfekčnost vyplníte 
 až v den příjezdu. Cena soustředění nezahrnuje úrazové pojištění.
• Po dobu soustředění mají děti přísný zákaz používání mobilních
 telefonů a tabletů!

Podrobné informace na www.judoprodeti.cz, 
monika@judoprodeti.cz, tel.: 607 257 867


