Rada reprezentace ČSKe

ČESKÝ SVAZ KARATE
IČ: 005 40 897, Tel. +420 603 371 923

Nad Kapličkou 3378/17, Praha 10, 100 00
Bankovní spojení: 1750206504 / 0600

E-mail: national.team@czechkarate.cz
Internet: www.czechkarate.cz

V Českých Budějovicích, 20. 5. 2020

Určeno pro:

Užší výběr reprezentace

Přípravné soustředění státní reprezentace karate pro oblasti Jižní a Západní Čechy
a Jižní Morava
Termín akce:

7. – 11. června 2020 (začátek i konec akce ve 14:00)

Místo konání:

Rekreační zařízení AMU v Poněšicích 373 41 u Hluboké nad Vltavou

Zajištěno:

Ubytování, strava – plná penze, pitný režim.

Trenérský doprovod:
PhDr. Petr Beníšek (kumite) , Ing. Richard Růžička (kata shotokan),
Petr Kubička (kumite), Mgr. Veronika Mišková (kata goju ryu a shito ryu),
Miroslava Vašeková (online)
Dokumenty:

Čestné prohlášení (je součástí tohoto dokumentu).

Platba a přihlášení:

1 500 Kč (soustředění je z větší části hrazeno ČSKe, příspěvek cca 2 000 Kč)
přihlášení přes databázi ČUBU od 28. 5. – do 5.6. 2020

Registraci musí provést na základě přihlášení do systému statutární osoba klubu, nebo pověřená osoba,
která má přístup do databáze. Přihlášení funguje stejně jako registrace na soutěže. Úhrada poplatku je
možná pouze prostřednictvím databáze ČUBU, nelze platit hotově!
UPOZORNĚNÍ: Odesláním přihlášky, která je podkladem pro vystavení pokynů k platbě prostřednictvím
přihlašovací databáze na www.cubu.info se účastník zavazuje zúčastnit se akce a zároveň uhradit celkovou
cenu za akci, a to i za předpokladu, že se uvedené akce nezúčastní, bez ohledu na důvod jeho neúčasti.
Prominutí úhrady je možné pouze na základě písemného souhlasu ČSKe nebo odhlášení ve stanoveném
termínu. O vrácení poplatku za neúčast lze požádat zasláním žádosti a lékařské prohlídky do 10 ti dnů od
data konání akce na sekretariát svazu (info@czechkarate.cz). Omluva na akci vzhledem k případným
nominacím na email reprezentace national.team@czechkarate.cz (v případě omluvy je nutné dodat důvod
neúčasti – potvrzení škola, zdravotní důvody (lékař), ... Následně RR posoudí zda je omluva dostatečná.
Pravidla omluv vzhledem k poplatkům jsou uvedeny výše.

S sebou:
Program:

Sportovní oblečení, karate gi, chrániče, plavky, ručník, hygien. potřeby
3- fázové tréninky, regenerace (bazén, sauna), doplňkové aktivity (lezení na
umělé stěně, paddleboarding) + 2 hodiny denně čas na výuku

Za RR
PhDr. Petr Beníšek

