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 Liberci 28. 5. 2020

Určeno pro:
Užší výběr reprezentace

Přípravné soustředění státní reprezentace karate pro oblasti Severní a Střední
Čechy (Srbsko u Branžeže)
Termín akce

11. – 14. 6. 2020
(zahájení 11:00, ukončení 14:00)

Místo konání

Sportovně rekreační středisko Ráj – Srbsko u Branžeže (www.relevant.cz)

Zajištěno

Ubytování, strava – plná penze, pitný režim, trenéři, sportoviště

Trenérský doprovod

Piskačová Petra

Dokumenty

Čestné prohlášení (je součástí tohoto dokumentu)

Přihlášení

Prostřednictvím databáze "Moje výsledky" potvrzení nominace, přihlášení a
platba přes databázi ČUBU do 5. 6. 2020
cena 1 500 Kč (soustředění je z větší části hrazeno ČSKe cca 2000,-Kč)

Registraci je možné provést přes statutárního zástupce klubu nebo pověřenou osobu
s přístupem do databáze. 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. Vzhledem k tomu, že se jedná o rezervované sportoviště a ubytovací
zařízení je storno řízeno podmínkami dle požadavků pronajímatele. Prominutí, nebo částečné
prominutí úhrady je možné pouze na základě písemného souhlasu ČSKe, souhlasu předsedy RR, po
zvážení všech důvodů neúčasti, a po domluvě s ubytovacím zařízením, respektive pronájemcem.
S sebou:
Program:

Sportovní oblečení, karate-gi, chrániče, plavky, ručník, hygien. potřeby
3fázové tréninky kumite a kondiční přípravy, regenerace (bazén, sauna),
doplňkové aktivity (na vlastní náklady lze využít sportoviště golf, badminton,
tenis, bowling atd.)

Seznam účastníků Draft A:
Drábek Daniel, Podrábský Petr, Matejka Ján, Matejka Jakub, Drábek Martin, Kolář Daniel,
Krišal Filip, Ruža Kryštof, Štěpánová Vendula, Jeremenko Gleb, Muzikářová Klára, Malý
Matyáš, Reguliová Beáta, Kovářová Lenka, Chobotová Tereza

Za RR,
Piskačová Petra (předseda RR)

