
Syn-dcera: ......................................................., rodné číslo: ................................, zdr. pojišťovna ...........

Bydliště: ......................................................................................................................................................

Příjmení (zákonného zástupce): ...................................................., Telefon%: ...................................

se zúčastní Sportovního týdne–turnus č. ....... ve dnech od ............................ do ...................................... 

Dne: ........................................ Podpis zákonného zástupce: .......................................................

Závaznou přihlášku lze odevzdat: na krytém bazénu (Kopřivnice, Studénka), Medical Care centru 
(recepce 2 NP), informační centrum (Kopřivnice i Studénka), E-mailem (renelakomy@seznam.cz).

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA  NA SPORTOVNÍ TÝDEN 

SPORTOVNÍ KLUB KOPŘIVNICE, o.s. 
pořádá

* 7. - 10.7.2015
13. - 10.7.2015
10. - 14.8.2015
17. - 21.8.2015

* 7. - 10.7.2015
13. - 10.7.2015
10. - 14.8.2015
17. - 21.8.2015

1. turnus

2. turnus

3. turnus

4. turnus

1. turnus

2. turnus

3. turnus

4. turnus

CENA: 1.200 Kč - jeden turnus

1.100 Kč
2 turnusy nebo sourozenci

(1 dítě / 1 turnus) 

RREELLAAXXAACCEEKKRREELLAAXXAACCEEKK

AKCEAKCE
Členové Sportovního klubu (SK) – / jeden turnus;SLEVA 100 Kč

Děti ze Studénky + 300,-Kč za dopravu
Uhradit na č. ú.: 1767495349/0800, 1767495349/0100

* První turnus – cena 960 Kč, sourozenci 880 Kč, členové SK sleva 80 Kč

NOVINKA!
NOVINKA!

Pro nejmenší ...Pro nejmenší ...

(roč. 2009
 a 2010) 8

:00 - 13:00
 h

(roč. 2009
 a 2010) 8

:00 - 13:00
 h

Obědy, odpolední svačinky, pitný režim po celý den, 
doprava (autobus, vlak), pedagogický doprovod.

V ceně je zahrnuto...
Vstupné na sportoviště: aquazorbing Příbor, koupaliště 
a minigolf Kopřivnice, sportovní hala, bowling, minizoo 
ve Štramberku, včetně přírodního koupaliště v Ostravě Porubě 
(za nepříznivého počasí ZOO Ostrava nebo Aquaprk Olešná).

SPORTOVNISPORTOVNI
TYDENTYDEN

INFORMACE A PŘIHLÁŠKY:

krytý bazén, Informační centrum,
Medical Care centrum (2NP recepce)

www.kvskoprivnice.cz • www.relaxkoprivnice.cz a 
 René Lakomý  tel. 737 214 436 

Romana Ficbauerová  tel. 605 905 988

S námi 

se v létě 

nudit 

nebudete!

S námi 

se v létě 

nudit 

nebudete!



Sraz: 08:00 hod. - před kulturním domem v Kopřivnici (u kašny) 
včetně NOVINKY PRO NEJMENŠÍ (r. 2009 a 2010)!!! 
Pro děti ze Studénky (2. a 3. turnus) před krytým bazénem ve Studénce. 
Děti budou převezeny mikrobusem do Kopřivnice;

Ukončení:  13:00 hod. - v ZŠ Motýlek Kopřivnice pro nejmenší;
15:30 hod. - tamtéž nebo po vzájemné domluvě se zákonným zástupcem 
i na jiném místě (nutno informovat lektory písemnou formou). 
V případě celodenního výletu bude den, čas odjezdu a příjezdu upřesněn;

Vzít s sebou: sportovní oblečení a pohodlnou sportovní obuv, plavky, ručník, pláštěnku, 
kšiltovku, dopolední svačinku, umělohmotnou láhev, kopii zdravotního
průkazu, v případě nepříznivého počasí věci do tělocvičny (třídy). 
Program bude přizpůsoben věkové kategorii dětí a počasí;

Program: viz. druhá strana;

Stravování: zajištěno v ZŠ Motýlek Kopřivnice (oběd a odpolední svačinka);

Platba:  převodem na účet: 1767495349/0800 nebo 1767495349/0100, 
variabilní symbol je rodné číslo dítěte. Finanční částku uhradit s odevzdáním
závazné přihlášky. Kapacita turnusu je omezená !!!  

Cena: Jeden turnus / 1 dítě – 1.200,00 Kč;
Sourozenci 1.100,00 Kč - jeden turnus/ 1 dítě ;
Členové Sportovního klubu (SK) – SLEVA 100,00 Kč/ jeden turnus;
První turnus – cena 960 Kč, sourozenci 880 Kč, členové SK sleva 80 Kč.

Storno 20% z ceny tábora a neomluvené neúčasti. Výjimku lze uskutečnit po vzájemné
poplatek: domluvě s panem Mgr. René Lakomým – mobil 737 214 436.

V Kopřivnici 2015-04-07                                     Sportovní klub Kopřivnice, o.s


