Svaz národní házené
KOMISE MLÁDEŽE VV SNH
14. 12. 2017
Vážení sportovní p átelé, funkcioná i, trené i, rodi e, hrá ky a hrá i národní házené. Tak jako každým
rokem, i letos uspo ádá komise mládeže další ro ník celostátního soust ed ní žactva v národní házené,
letos je jedná již o 38 ro ník.
Jelikož v minulých letech byl o akci velký zájem (cca150 až 200 d tí), posíláme i letos materiály a p ihlášku
s dostate ným asovým p edstihem. Soust ed ní bude v jednom termínu pro starší žactvo, mladší žactvo a
op t i pro minižactvo. V ková hranice je 7 –15 let (v etn ). Výjime

je možné vzít dít o rok mladší nebo

o rok starší než je uvedený limit (d láme to z d vod jako je kamarádství v oddíle, sourozenci a podobn ).

Termín soust ed ní: 30. 06. – 08. 7. 2018
Místo: Nové M sto nad Metují, cena 3000,-K .
Jestliže se n komu z rodi

povede sehnat sponzora na toto soust ed ní, jeho dít ti se sníží ástka o 25%

ze sponzorského p ísp vku.
V cen je tak jako každým rokem zahrnuto úpln vše – doprava (p epravci z jednotlivých míst budou ur eni
až podle zájm

d tí), strava (5x denn

+ stálý pitný režim), ubytování (bude v t locvi nách školy, ve

vlastních spacích pytlích), nájmy za sportovišt , výlet, ceny za sout že a všechny další výdaje se
soust ed ním spojené.
Na toto soust ed ní jsou každoro

vybíráni zkušení a úsp šní trené i mládeže (pochopiteln s pot ebnou

kvalifikací) ze všech kout naší házenká ské republiky.
Termín pro odevzdání p ihlášky je do konce b ezna 2018. Do konce m síce dubna obdrží p ihlášené d ti
prost ednictvím e-mailu i trenér materiály a podrobn jší informace, které jsou pot ebné k soust ed ní.
ípadné dotazy zodpovím e-mailem na adrese: stepanek.c@tiscali.cz (p ihlášku je ideální zaslat emailem)
Sportu zdar a házené obzvláš
Ctirad Št pánek
hlavní vedoucí celostátního soust ed ní

-------------------------------------------------zde odd lit-------------------------------------------------Jméno a p íjmení dít te:
datum narození:

Bydlišt :
Telefonní spojení:

e-mail:

Oddíl, za který hraje národní házenou:
Souhlasím s ú astí dít te na celostátním soust ed ní žactva v termínu 30. 06. - 08. 07. 2018
Podpis rodi :

