
25. LETNÍ ŠKOLA KRASOBRUSLENÍ - 

NÁCHOD  2023
Vážení sportovní přátelé!

Letošní 25. ročník LŠ se nese ve znamení zdražování energií (led, ubytování,strava). Proto doufám, že se s danou

situací vyrovnáme a škola proběhne k vaší plné spokojenosti. Účast přislíbili opět trenéři, kteří se zúčastňují

mých škol pravidelně. Vše probíhá na ZS (ubytování, strava, tréninky), atletický stadion a bazén jsou 200 m od haly.

Termíny a trenéři:

1. TURNUS:         23. ČERVENCE  -  29. ČERVENCE   2023

2. TURNUS:         30. ČERVENCE  -    5. SRPNA   2023

TRENÉŘI:   hlavní trenérka (technika):             Barbora Kostková

                    atletika + gymnastika:                     Alena Coufalová

                    skluz:                                                  Lukáš Rakowski (v jednání), Klára Pavlovičová
                    tanec:                                                 Patrik Ulman

                    balet:                                                  Gabriela Kubáková

                    vedoucí akce:                                    František Blaťák

Místo konání:   Zimní stadion Náchod,  Na strži 1797,  547 01 Náchod

Cena jednoho turnusu:      Bruslaři - plná cena (smluvně):                                        12.100,- Kč

                                               Trenéři  - smluvně:                                                               6.520,- Kč

                                               Doprovody - smluvně:                                                         5.520,- Kč

                                               Cizí trenér - vstup na led - smluvně:                                 1.500,- Kč

                                               Bruslař - pouze led (Náchod) smluvně:                            4.300,- Kč

                                               Bruslař - komplet tréninky - smluvně:                              6.580,- Kč

                                              1 x oběd v restauraci na ZS (objednat u ved. Akce)           150,- Kč               

Přihlášky:                František Blaťák,    mail:   f.blatak@volny.cz       mobil:   602 770 660

Termíny:                 Závěrečný termín :        20. červen 2023

Zálohy:                    Zájemce zaregistruji pouze po zaplacení zálohy 2.000,- Kč na každý turnus!

                                 Doplatek do plné ceny buď hotově na místě proti dokladu nebo na účet do 20. června 2023

Platba na účet:      ČS ,a.s.:   č. účtu:   2780569183/0800                do zprávy úvést:  číslo turnusu, jméno a věk

Storno poplatky:   Vždy 1.000,- Kč, týden před akcí 5.000,- Kč, den před akcí 8.000,- Kč z ceny akce.

Náplň kempu:       7 x lekce s hlavním trenérem

                                5 x lekce techniky bruslení a skluzu

                                5 x lekce s vlastním trenérem

                                2 x lekce klasického baletu

                                1 x rozbruslení
                                6 x lekce atletiky a gymnastiky

                                4 x lekce taneční průpravy

Informace:     Všechna komunikace bude probíhat výhradně přes  pořadatele kempů!

                        V ceně nejsou zahrnuty náklady na vlastního trenéra ani pojištění účastníků!!!

Mgr. František Blaťák, pořadatel kempů                                                                                                  Ostrava, 31.1. 2023
mobil:   602 770 660

mail:     f.blatak@volny.cz


