
SK Pegas Sedlčany, z.s.

SOFTBALLOVÝ KLUB

Název akce:

Akce se týká :

Místo konání akce

Datum konání : sobota 17.9.2016 ~ neděle 18.9.2016

Odjez (místo, čas) :

Sraz : v 06:15 nejpozději  na nádraží

Příjezd (místo, čas) : Sedlčany, aut. Nádraží, 18.9. večer., čas bude upřesněn SMS podle průběhu akce

Popis akce :

Stravování :

Ubytování :

Ostatní informace :

Zajištění akce (doprovod) :

Přespání v tělocvičně přilehlé ZŠ (50,- / noc) - karimatky a spací pytle s sebou

Stravování je možné v restauraci Pátá Meta přímo v areálu hřiště. Je možné zajistit hromadné obědy 

(omáčky, polévky) a to celé menu za 100,- / porci, nebo 85,- / porci bez polévky. Večeře tamtéž.

Objednávám pro své dítě :   oběd          oběd s polévkou     večeři               (co neobjednáváte, škrtněte)

INFORMACE O AKCI / TURNAJI

Turnaj v softballu - 5. kolo 2. ligy kadetů

tým kadetek a kadetů

hřiště Tempo Praha Softball,  Zelenkova 3, 142 00 Praha 12

Dispozice

Sedlčany, aut. Nádraží 17.9.2016 Sedlčany,,aut.st. 06:30 191 Bus 136446 104 6

Prosím věnujte pozornost seznamu požadovaných a doporučených věcí na druhé straně tohoto dokumentu.

Turnajový systém akce pro kadety / kadetky ve věkovém rozmezí U16, od data nar. 1/1/2000

trenér přípravky

Jakub Čech

733 332 762

jakub.cech@apertaes.cz

doprovod

Helena Čechová

trenér mužů (zástup)

Petr Čech

777 779 885

petr.cech@apertaes.cz

Doporučujeme dopravit věci v pátek na 18:00 na hřiště kde mohou být naloženy do 

doprovodného auta a nemusí je pak hráči vézt autobusem.

Prosíme zajistěte dětem dostatečnou adekvátní finanční rezervu (MHD apod.)

Může být výrazně chladněji než v uplynulém období !
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SK Pegas Sedlčany, z.s.

SOFTBALLOVÝ KLUB

Obecné vyžadované věci

Spacák

Hygienické potřeby

Jídlo na víkend, eventuálně kapesné na jídlo

Oblečení do tělocvičny

Kopie průkazu pojištěnce

Sportovní bunda do chladu a vlhka (možnost zašpinění)

Léky + instrukce rodičů (jsou-li léky vyžadovány)

Diskrétní informace o známých alergiích, resp. jiných známých / možných zdravotních komplikacích (epilepsie apod.)

Peníze na autobus + MHD + ubytování + jídlo

Sportovní vyžadované věci

Chlapci suspenzor - je na uvážení rodičů, vážně doporučeno

Pevné boty na běhání (ideálně kopačky)

Klubové oblečení které má dítě pořízené (klubová trika, kšiltovky apod.)

Obecné doporučené věci

Sportovní doporučené věci

Červené tričko (pod dres)

Dres a kraťasy hráčům zapůjčíme

Rukavice

A hlavně dobrou náladu a chuť si zahrát

Boty na přezutí

Doklad o studiu / věku s fotografií 

Sluneční brýle (praktické...., možnost poškození)

Dostatek ponožek a oblečení na převlečení (možný 

pohyb ve vlhku)

Něco na zabavení (hry, knížka, atd.)

Klubová černá kšiltovka (k zakoupení v klubu 150,- Kč)


