Informace k soustředění OLH Spartaku Soběslav v termínu 18. - 23. 8. 2019.
Soustředění bude v tomto roce probíhat opět s noclehem (od pondělí). Během dne
bude pro kluky připraven pestrý program. První trénink soustředění proběhne v
neděli 18. 8. 2019 na zimním stadioně v Soběslavi (šatna pro 2005 - 2007 č. 34 a
2008/2009 č. 32 ). Kdo nemá nabroušeny brusle, tak je možné v pátek odpoledne
využít služeb p. Šedivého v prodejně přímo na ZS. Pro zapomnětlivé zamluvíme ještě
jeho služby na neděli od 17.00 h. Nástup na soustředění bude v pondělí 19.8. ráno na
zimním stadioně. Přesné časy pro jednotlivé skupiny budou ještě upřesněny podle
aktuálního rozpisu ledů, který se bude tvořit během prázdnin. Zakončení soustředění
bude v pátek 23.8. odpoledne (čas bude upřesněn).
Nocleh (4x) bude probíhat v tenisové hale (s sebou karimatka a spacák), po nedělním
tréninku odházejí děti ještě na noc domů.
První nocleh v hale bude v pondělí!!!!!
Cena za soustředění bude stejná jako v loňské sezóně, zálohu 2.000 Kč na ledy
budeme vybírat v průběhu příštího týdne.
Strava začíná v pondělí obědem a končí v pátek obědem. Veškeré věci potřebné k
soustředění budou mít chlapci v hokejové šatně či tenisové hale. Doplatek
soustředění 1500,- Kč bude vybírán v neděli při zahájení soustředění. Doplatek
soustředění bude využit na úhradu stravného, svačin, tělocvičen, Relaxu atd.
Věci potřebné k soustředění:
Hokejová výstroj a výzbroj (2 hokejky, láhev na pití), prosíme o důkladnou kontrolu
velikosti a funkčnosti výstroje a výzbroje!!!!!
Oblečení a dvojí obuv (ven, dovnitř) na suchou přípravu
Oblečení a obuv k běžné potřebě, plavky, ručník
Drobný obnos peněz na případné koupaliště a jiné.
Kartička pojištěnce (možno i kopie kartičky)
Případné problémy či jiné např. zdravotní potíže (pravidelné braní léků, alergie atd.)
nutno nahlásit před zahájením soustředění.
Prosím o zpětnou vazbu a vyjádření, kdo se nebude moci soustředění zúčastnit !!!

