Vážení rodičia,
Volejbalový klub Slávia UK Bratislava organizuje počas letných prázdnin 11.ročník volejbalového
kempu pre deti od 10 - 14 rokov. Hlavné zameranie je rozvoj pohybových schopností
a zdokonaľovanie herných činností jednotlivca, súťaže, turnaje, turistika a plávanie. Celkový počet
tréningových hodín je 26 hod. Súčasťou kempu bude aj výlet a opekačka. Účastníci kempu obdržia
tričko s logom kempu a rôzne ceny za jednotlivé súťaže.

Termín:

14.08. – 21.08.2016

Miesto:

Rekreačná oblasť – Richňava (okres Banská Štiavnica)

Ubytovanie: Učebno – výcvikové zariadenie Univerzity Komenského, ktoré sa nachádza
v krásnom prostredí Štiavnických vrchov. Nachádza sa asi 4 km od Banskej
Štiavnice na trase Banská Štiavnica – Levice.

Strava:

3 x denne
Začíname 14.08.2016 večerou
Končíme 21.08.2016 obedom

Doprava:

spoločná vlakom alebo individuálna, podľa nahlásenia na prihláške.
Na nárok na dopravu zdarma je nevyhnutné vybaviť dieťaťu preukaz na bezplatnú dopravu
na ŽSR a zaslať nám číslo preukazu, ktoré sa nachádza na pravej dolnej strane pod 2D
kódom a jeho platnosť. Pre lepšiu evidenciu a kontrolu, aby sme sa vyhli prípadnej pokute,
tak odporúčame zaslať nám naskenovanú zľavovú kartu aj ISIC kartu. V prípade, že dieťa
nebude mať zľavový preukaz a ISIC platný, tak platí dopravu vlakom bez nároku na zľavu,
ktorá nie je zahrnutá v cene kempu.

Odchod:
Zraz 14.08.2016 (nedeľa) o 09.15 hod. na Hlavnej stanici v Bratislave.
Odchod vlaku je o 10.01 hod. (rýchlik 835 – Tekov). Príchod do Žarnovice je o 12.26
hod. Zo Žarnovice je doprava zabezpečená súkromným autobusom priamo na
Richňavu.
Príchod:
21.08.2016 (nedeľa) o 17.59 hod. (rýchlik 840 – Urpín) na železničnú stanicu
Hlavná stanica Bratislava

Cena:

Prihlášky:

185 € pre nečlenov klubu
175 € členovia klubu (týka sa to detí, ktoré uhradili členský poplatok na 2015/16)
+ doprava (bus zo Žarnovice na Richňavu a späť): 10 € - v prípade záujmu
Zálohu vo výške 50 € uhraďte poštovou poukážkou alebo prevodom na účet
klubu: 0178 251 480 / 0900, IBAN: SK48 0900 0000 0001 7825 1480 BIC:
GIBASKBX, do správy pre prijímateľa napíšte meno dieťaťa a KEMP
RICHŇAVA do termínu 31.05.2016. Doplatok za kemp vrátane dopravy za BUS
uhraďte do termínu 30.06.2016.
V prípade odhlásenia dieťaťa z kempu je storno poplatok vo výške 100 % zálohy.
prihlášku a fotokópiu o úhrade zálohy žiadame poslať alebo odovzdať trénerovi
do 31.05.2016 a poslať aj mailom na evapodhorna@gmail.com.

S pozdravom
Mgr. Eva Podhorná
Šéftrénerka mládeže, 0905 491 171

Prihláška
Prihlasujeme svoju dcéru ____________________________________________
na volejbalový kemp, ktorý sa uskutoční v dňoch od 14.08. – 21.08.2016 na Richňave.
Doprava:

vlakom

individuálna ( aktuálne zakrúžkujte )

Číslo karty na ŽSR(vpravo dole pod 2D kódom):
Platnosť karty ŽSR:
Číslo karty ISIC (ak ho dieťa vlastní):
Platnosť karty ISIC:
V prípade, ak dieťa berie nejaké lieky alebo má na niečo alergiu, žiadame nás o tom informovať:

................................................................................................................................................................
Súhlasíme s podmienkami kempu uvedenými v informačnom letáku.

Podpis rodičov:
Kontakt na rodiča: E - mail:
Mobil:

Informácie pre vybavenie karty na železnice pre dopravu zadarmo
Registrácia má dve základné podoby:
Ak je študent držiteľom bezkontaktnej čipovej karty (BČK)vydanej školou, potrebuje na
registráciu okrem tohto preukazu len preukaz totožnosti. V pokladnici ZSSK dostane na
počkaniePREUKAZ ZÁKAZNÍKA. Vo vlaku cestujúci predloží cestovný lístok na bezplatnú prepravu a
bezkontaktnú čipovú kartu vydanú školou. Zabezpečiť si mesačné lístky na bezplatnú dopravu je v tomto
prípade možné len vtedy, ak má BČK aktivovanú aj železničnú dopravnú časť.

Ak žiak alebo študent nie je držiteľom bezkontaktnej čipovej karty (BČK), potrebuje predložiť
preukaz totožnosti, fotografiu 2x3 cm)(nepoškodenú farebnú alebo čiernobielu) a školou
potvrdenúžiadanku. Ak žiak/študent má na aktuálny rok vydaný preukaz ZSSK v papierovej podobe, stačí
ho odovzdať. V pokladnici ZSSK dostane na počkaniePREUKAZ PRE ŽIAKA/ŠTUDENTA. Tento preukaz
môže byť vydaný aj študentovi, ktorý je držiteľom BČK vydanej školou, avšak nemá aktiv ovanú vlakovú
dopravnú časť a chce využívať v budúcnosti mesačné cestovné lístky na bezplatnú prepravu. Vo vlaku
cestujúci predloží cestovný lístok na bezplatnú prepravu a preukaz s fotografiou vydaný pri registrácii.


