Tenisové soustředění 2016
Termín:

27.8. až 1.9. 2016 (sobota až čtvrtek)

Cena:

4 900 Kč

Lokalita:

Hutisko – Solanec

Adresa:

TURIST HOTEL EURO
756 62 Hutisko - Solanec 620
web: www.turisthoteleuro.xf.cz

Protože jsme se letos v Letovicích nakonec nedohodli (Hotel i chatky zůstávají uzavřeny i
v letní sezóně a neměli bychom kde bydlet), tak opouštíme tuto lokalitu a jedeme jinam –
navštívíme TURIST HOTEL EURO v Hutisku – Solanci.
Vše potřebné o areálu najdete na výše uvedených internetových stránkách, stačí si je projít.
V rámci přípravy soustředění jsme se byli na místě podívat a jedná se skutečně o krásný
kemp s výborným sportovním vyžitím (velký i dětský bazén v ceně ubytování, sportovní
hřiště, fotbalové hřiště, posilovna atd.) a také čtyřmi antukovými kurty.
Stěžejním programem tenisového soustředění budou také letos tenisové tréninky, které
budou probíhat přímo v místě ubytování na antukových kurtech. Jako doplňkový program
budou pak zařazeny jiné sporty (fotbal, jiné míčové hry, bazén) a také intenzivní trénink
fyzické kondice zejména pro starší, večerní programy v podobě táborových her, promítání
filmů v improvizovaném „letním kině“, sportovní olympiády a další...

Termín, příjezd, ukončení:
Definitivní termín letošního soustředění je 27.8.-1.9.2016. Tímto se omlouváme za
změnu termínu – je to vynucené, ani nás to netěší, ale původní termín už nebyl
možný ani v jiných prozkoumaných lokalitách.
Termín je tedy stanoven tak, že sraz bude v sobotu (27.8.2016) mezi 9-10 hodinou
přímo v kempu (doprava vlastní), kde bude soustředění zahájeno. Po ubytování již
bude následovat oběd a dále klasický program – tréninky atd…
Protože chceme dodržet délku soustředění 6 dnů, konec soustředění je naplánovaný
na čtvrtek 1.9.2016, což je zároveň první školní den. Ti z Vás, kteří s tímto budou mít
problém, si mohou děti vyzvednout již ve středu (31.8.2016) večer tak, aby stihli první
školní den. Vyhlášení a závěr soustředění je ovšem naplánován na čtvrtek 1.9.2016
v odpoledních hodinách.
Strava a pitný režim:
Cena zahrnuje plnou penzi v místě pobytu v restauraci hotelu (snídaně, oběd,
večeře, případně druhá večeře) a pitný režim (nutná vlastní láhev na pití – tak, aby si
děti mohly odnést pití na kurty nebo kamkoliv ven) a zabezpečení hygienických
požadavků po celou dobu soustředění.
Ubytování:
Ubytovaní budeme v hlavní budově hotelu ve dvou až pětilůžkových pokojích
s vlastním sociálním zařízením. Hotel a pokoje jsou vybaveny vším potřebným, jsou
čisté a pro naše účely přímo ideální.
Upozornění:
Je zapotřebí rozhodnout o účasti dětí a přihlásit se co nejdříve. Včasným přihlášením
dětí v podobě zaplacení alespoň zálohy máte možnost ovlivnit zařazení dítěte a jeho
účast na soustředění. Kapacita je omezená nikoliv hotelem, ale počtem kurtů. Proto
prosím ty, kteří již jsou rozhodnuti, aby neváhali a kontaktovali nás co nejdříve.
Povinná výbava:
To, co mají mít děti s sebou, bude upřesněno pomocí informačního mailu dostatečně
brzy před odjezdem na soustředění. Předpokládáme základní tenisovou výbavu,
správnou tenisovou obuv na antuku, hygienické potřeby, láhev na pití, dostatek
převlečení, kapesné apod.
Způsob platby:
Platby je možno provádět v hotovosti na tréninku nebo bankovním převodem (číslo
účtu sdělíme po telefonické dohodě). Upozorňujeme na možnost využít příspěvků
zaměstnavatele některého z rodičů na rekreaci dítěte – po dohodě jsme schopni tuto
variantu zařídit a jakkoliv se dohodnout. Někteří zaměstnavatelé poskytují
zaměstnancům přípěvky na tyto akce, máme s tím již své zkušenosti.
Na letošním tenisovém soustředění opět dojde k přátelskému setkání dvou oddílů,
které absolvují soustředění společně. Jedná se o TJ Sokol Dolní Lhota a TJ Sokol
Stará Bělá. Oba hlavní trenéři a jejich pomocníci se na vás už teď těší.
Jiří Výtisk
TJ SOKOL DOLNÍ LHOTA
Tel: 774 450 812

Jiří Priesol
TJ SOKOL STARÁ BĚLÁ
Tel: 604 601 387

