
Pᖐihláᘐka na letní kondiაní soustᖐedᆰní 2015

Letní kondiაní soustᖐedᆰní se bude konat v Mariánské u Jáchymova v Kruᘐných horách. Místo
se nachází uprostᖐed horských luk obklopených lesy. V okolí ubytování se nachází cyklotrasy,
pᖐírodní koupaliᘐtᆰ a hᖐiᘐtᆰ. http://www.horyakola.cz
Termín 19. 8. – 28. 8. 2015, odjezd 19. 8. 2015 v 9:00 hodin od plaveckého bazénu v
Pᖐíbrami. Dopravu zajistí PK Pᖐíbram.
Cena za soustᖐedᆰní:
• აlenové klubu zaᖐazení do reprezantaაního dru០stva ჀR - 1500 Kა,
• აlenové klubu zaᖐazení do SCM - 2500 Kა,
• ostatní აlenové klubu - 3000 Kა,

Prohláᘐení zákonných zástupcᛰ sportovcᛰ o bezinfekაnosti a o seᖐízení kola pᖐedlo០í ka០dý
úაastník pᖐi srazu pᖐed soustᖐedᆰním. Úhradu soustᖐedᆰní nutno provést hotovᆰ proti potvrzení
u PK Pᖐíbram do 29. 5. 2015.

zde odstᖐihnᆰte
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závazná pᖐihláᘐka na letní kondiაní soustᖐedᆰní PK Pᖐíbram
!!! nutno odevzdat nejpozdᆰji do 30. 4. 2015 !!!

Závaznᆰ tímto pᖐihlaᘐuji svého syna - dceru

Jméno a pᖐíjmení …………..……………………………… datum narození .............................

Adresa…………………………………………..………………… tel. …………..…………....

V Pᖐíbrami dne  ………..……………      Podpis zákonných zástupcᛰ ………......…………….
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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