Silv e s tro vs ká klá ní 201 4
Společensko sportovní akce s hodně zábavy proložená lehkým sportováním, zábavnými
soutěžemi
žemi družstev a mimod
mimoděk také přivítáním
ivítáním nového roku 2015.

Termín:
Místo:
Čas:

31. prosince 2014 až 1. ledna 2015
Draps www.drapssportcentrum.cz Provaznická ul.
17 hod až cca 3 hod ranní
poč
počátek
soutěžení 18 hod
registrace do 17:45 !

Harmonogram:
organizační
klání
zkulturňování
oslavy
oslavy
volné
individuální sportování

1700 až 1745
1800 až 2300
2300 až 2359
2359 až 0001
2359 až 0001
0001 až 0300
0100 až 0300

Účastníci:
známí a jejich známí
od nejmenších po největší
nejv
počet
et osob omezen na max 50

Přihlášení:
do neděle
le 23. listopadu 2014 * s následnou bezprostřední
řední úhradou podílů
uvést počet účastníků
častníků akce
– dětí
tí + mládeže + dosp
dospěláků
uvést počet účastníků
častníků sportovních klání
– 0 + mládež + dospěláků
dosp
na mail info@badmintonborecek.cz

Finanční podíl **:
dítě do 6 let
mládež do 15 let
dospěláci

0,250,- (120,- + 130,-)
450,- (200,- + 250,-)

Sebou ano:
jídlo (bude v hrubých rysech koordinováno – kdo co) – nelze zakoupit
šampaňské
sportovní oblečení
čení a ččistá halová obuv
sportovní náčiní

Sebou NE:
ostatní pití – veškeré pití (mimo šampaňského) se kupuje v Drapsu
ceník přiložen

Další:

NEkuřácká akce
máme pro sebe celý Draps !
k dispozici je společenská
společ
a sportovní část,
ást, kurty bad, sq, pinec, stolní fotbal
sprchy
účast
ast na vlastní nebezpe
nebezpečí a svou zodpovědnost,
dnost, jejíž míra zůstává
z
konstantní
nezávislá na množství alkoholu
schopnost
chopnost absorpce a kombinace alkohol / pohyb doporučujeme
doporu
doporuč
odzkoušet
předem

(*
Tento brzký termín je nutný pro potvrzení rezervace a úhrady financí!
Proto prosím o bezodkladné přihlášení,
př
ať naplníme účast – celkovou útratu.

(**
Startovací výše podílu je stanoven na 20 dospěláků
dosp
a 10 mládežníků.
Hlavním finančním
ním parametrem akce je – celková útrata 12. tis Kč.
Finanční podíl se skládá z částí
sportovní – nevratná část,
č
úhrada sportovišť
pitná
– vratná část, kterou musíte utratit
Skutečná výše podílu,, sportovní i pitná část, bude přepočtena - ponížena dle reálného
počtu účastníků.
Výše podílu pro případné přihlášení
řihlášení po termínu, bude-li
bude li možné, bude patřičně
patř
navýšeno!

