
 

 
Termín konání:     25.05. – 03.06.2019 
     I turnus: 25.05. – 29.05.2019 
    II turnus: 30.05. – 03.06.2019 
 
Místo konání:     Buly Aréna, Kravaře  
 
Ubytování:      Hotel Buly Aréna (součástí objektu ZS) 
             
Vedoucí soustředění:    Evžen Milčinský 
 
Pohybová a taneční příprava:   Alex Levenko BLR/GBR 
 
Trenér techniky bruslení:   Alexander König GER 
  Barbora Silná CZE 
    
 
Cena soustředění za jeden turnus:  
 

Skupina A – 5.500,-Kč  pouze tréninková činnost 
              10.000,-Kč tréninková činnost + ubytování a strava 

 
Skupina B – 4.900,-Kč  pouze tréninková činnost 

      9.400,-Kč tréninková činnost + ubytování a strava 
   
           

Cena ubytování pro trenéry, doprovod za jeden turnus:   
Hotel 4.500,-Kč   
(ubytování + celodenní strava) 

 
 
Přednost mají účastníci, kteří se přihlásí na oba turnusy.   
Kapacita hotelu Buly Aréna je omezena. Prosím o včasnou rezervaci ubytování.  
 
V ceně soustředění jednoho turnusu je zahrnuto:  

1) Skupina A 
- 14 tréninkových jednotek na  ledové ploše 

 10x technika bruslení s trenérem 
 4x s vlastním trenérem 

- 4x tanec a 5x strečink  
- Ubytování, plná penze včetně pitného režimu (platí pouze pro objednané) 

 
2) Skupina B 
- 12 tréninkových jednotek na  ledové ploše 

 8x technika bruslení s trenérem 
 4x s vlastním trenérem 
 

- 4x tanec a 5x strečink   
- Ubytování, plná penze včetně pitného režimu (platí pouze pro objednané) 
 
Pozn. 
U skupin nejsou zahrnuty náklady na vlastního trenéra (lekcovné, příp. další výlohy). 



 

V ceně není zahrnuto:  
- pojištění účastníků 

 
Příjezd, odjezd všech účastníků  
 

I turnus: 
- příjezd – pátek dne 24.5.2019 v podvečerních hodinách (platí pro ubytované !) 

              sobota  dne 25.5.2019 cca 1 hodinu před zahájením příslušného trén.  
- odjezd - středa  dne 29.5.2019 po ukončení tréninku příslušné skupiny 

                         (pro ubytované vč. stravování se začíná snídaní a končí večeří) 
 
II turnus: 
- příjezd - středa  dne 29.5.2019 v podvečerních hodinách (platí pro ubytované !) 

              čtvrtek dne 30.5.2019 cca 1 hodinu před zahájením příslušného trén.  
- odjezd - pondělí  dne 03.6.2019 po ukončení tréninku příslušné skupiny 

                         (pro ubytované vč. stravování se začíná snídaní a končí večeří) 
 
Organizace soustředění:  

- v případě neúčasti vlastního trenéra daného závodníka, je možno se domluvit s vedoucím 
soustředění  

 
Přihlášky:  

- zasílejte nejpozději do 15.3.2019:  
e-mailem: fitpro@email.cz   tel.:  602 768 476 

 
- platbu proveďte nejpozději do 25.4.2019 (platí zejména pro ubytované účastníky):  

 
Česká spořitelna, 
Č.ú.:  000000-2205220399 / 0800,    
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení závodníka 
 

Storno poplatky: Při zrušení účasti na kempu je vždy organizační storno poplatek 500,- Kč.  
      Storno 1-3 dny před akcí je storno poplatek 70% z ceny akce !! 
 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 


