AKADEMIE ISA ZVE VŠECHNY KRASOBRUSLAŘE NA MEZINÁRODNÍ LETNÍ
SOUSTŘEDĚNÍ V KRASOBRUSLENÍ 2022 , ve věku 5-18 let, v termínu (04.07-13.08.2022)
•
S potěšením Vás zveme na naše mezinárodní soustředění v krasobruslení, konající se ve
Velkých Popovicích u hl. Města Prahy. Letní kemp proběhne pod vedením zkušených,
kvalifikovaných, mezinárodních trenérů, působící na vysoké světové úrovni.
•
Nedílnou součástí našeho kempu je taktéž speciální tělesná výchova, s využitím
nejnovějších technologií pro rovnováhu a rotaci bruslařů nejen na ledě, ale i mimo led.
•
Díky rozsáhlým zkušenostem v organizaci mezinárodních, krasobruslařských kempů, jsme
si pro Vás opět připravili unikátní program pro naše letní soustředění. Těšíme se na Vás všechny!
•
Tréninkové lekce budou probíhat na ZS Velké Popovice.
•
Pro sportovce ze zahraničí i z tuzemska bude zajištěné nejen ubytování a taktéž stravování
(3x denně – jídlo v restauraci, svačina, pitný režim) , ale hlavně 22 hodin tréninků týdně
(led,balet,suchá příprava) + možnost individuálních tréninku denně.
•
Místo konání :
Sportovní Areál , VELKÉ POPOVICE, ul. Ringhofferova 336, 251 69
Termín konání letního soustředění : 04.07.2022 – 13.08.2022
1.týden: 04.07.2022 – 09.07.2022
2.týden: 11.07.2022 – 16.07.2022
3.týden: 18.07.2022 – 23.07.2022
4.týden: 25.07.2022 – 30.07.2022
5.týden: 01.08.2022 – 06.08.2022
6.týden: 08.08.2022 – 13.08.2022
•

Cena balíčku zahrnuje: 6 tréninkových dnů, 6 nocí v hotelu***
(7.noc ubytování zdarma v případě objednání dvou týdnů soustředění).

Příjezd na Soustředění a registrace je vždy v NEDĚLI.
Zahájení týdenního výcvikového kurzu je v PONDĚLÍ, a to DLE ROZVRHU
(3. skupiny)
•
•

Každý turnus začíná v pondělí a končí v sobotu exhibicí všech účastníků
soustředění (mějte s sebou muziku a závodní šaty/kostým)
•
GRILL PARTY pro všechny účastníky, trenéry a rodiče se vždy koná v
SOBOTU po ukončení turnusu a tedy exhibice.
•

Pro více informací ohledně soustředění, slev, klikněte na :
www.skatingacademy.eu
•

•

Pro zaslání přihlášek napište na : info@skatingacademy.eu

