! PŘIHLÁŠKU PROSÍM ODEVZDEJTE V CO NEJKRATŠÍM MOŽNÉM TERMÍNU. NEJPOZDĚJI VŠAK 15. 4. 2018 !
Florbalový oddíl TJ Slovan Havířov, z.s. Opletalova 1218/8b, Havířov – Šumbark, 73601

INFORMACE O PRAGUE GAMES 2018
Slovan Havířov se v termínu 11. 7. 2018 - 14. 7. 2018 zúčastní mezinárodního turnaje Prague Games.
Turnaj se koná v Praze a je určen pro kategorie B15 rok narození 2003 a mladší, B17 rok narození 2001 a mladší a B18 rok
narození 2000 a mladší. Jedná se o největší florbalový turnaj světa a účastí na tomto turnaji sbírají hráči nové zkušenosti a
poznatky ze vzájemných utkání se severskými týmy, které jsou kolébkou florbalu, učí se samostatnosti a chování v kolektivu.
Ubytováni budeme v Hotelu/Hostelu. Součástí pobytu je stravování zahrnující snídani a pitný režim, identifikační náramek
opravňující ke vstupu do turnajových hal, jízdenka MHD po celou dobu pobytu, cestovné (vlak), vstup zdarma na pražské
památky, případně další organizátorem vyjednané akce. Startovné a další výdaje budou dotovány florbalovým oddílem TJ Slovan
Havířov.
Další informace o turnaji můžete nalézt na www.praguegames.cz.
Odjezd do Prahy je plánován na úterý 10. 7. 2018 v odpoledních hodinách z vlakového nádraží Havířov a návrat v sobotu 14. 7.
2018 v odpoledních hodinách.
Celková cena na osobu činí 2700 Kč, zálohu 1000 Kč je nutno zaplatit do 15. 4. 2018 hotově trenérovi, doplatek do 31. 5. 2018.
Informace k odjezdu a další podrobnosti budou zveřejněny 14 dní před konáním akce na webových stránkách klubu
www.tjslovanhavirov.cz .
Případné dotazy ohledně organizace akce Vám poskytne organizátor – Labuz Jakub tel: 608 426 058
Záloha i doplatek bude vybírána hotově trenéry dětí

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA MEZINÁRODNÍ TURNAJ PRAGUE GAMES 2018
za tým TJ Slovan Havířov
Jméno a příjmení

Datum narození

Pojišťovna

Bydliště

Telefonní kontakt na dítě

Kontaktní e-mail na rodiče

Jméno, příjmení a telefon matky

Jméno, příjmení a telefon otce

Dítě je

Zájem rodičů o účast na turnaji s dítětem

plavec x neplavec

ano x ne

poznámky

v Havířově dne: ……………………………….

…………...…………………………………..………………
podpis zákonného zástupce

