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Příměstský florbalový tábor 2021 v Pelhřimově 

Jsi ve věku mezi pěti až třinácti lety a máš chuť si užít florbal i v polovině prázdnin? Právě pro tebe 
je určen příměstský tábor, který již popáté pořádá oddíl florbalu Spartak Pelhřimov. Tentokrát 
v termínu pondělí až pátek 26.-  30. 7. 2021. Tábor je tradičně určen pro chlapce i dívky. 
Florbalový příměstský tábor bude probíhat v domovské hale ZŠ Osvobození v Pelhřimově, na 
přilehlých venkovních sportovištích, jeden den plánujeme také návštěvu pelhřimovského krytého 
bazénu a Beachwellu. Tréninky budou zaměřeny na různé florbalové činnosti s přihlédnutím k věku a 
úrovni dovedností. 

Věkové kategorie: 
- mini přípravky  2014 a starší 5 let 
- přípravky  2012 - 2013 
- elévové  2010 - 2011 
- mladší žáci  2008 - 2009 

po dohodě možno zařadit i starší účastníky 

Přihlášky na tábor: 

- kompletně vyplněné, prosím, odevzdejte do pátku 30. dubna 2021   
o elektronicky na oddílový e-mail info@florbalpe.cz 

Cena:    

o 2.500,- Kč   

Platba:  
- vyplňte prosím čitelně email zákonného zástupce, na který bude platba vygenerována  
- platbu proveďte až po přijetí emailu s platbou  
- číslo účtu: 19-3887200217/0100 (KB Pelhřimov) 
- text zprávy pro příjemce: PT2021 + jméno účastníka 

========================================================  zde, prosím,  odstřihněte  

PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ FLORBALOVÝ TÁBOR 

TJ Spartak Pelhřimov, z.s. oddíl florbalu  termín 26. – 30. července 2021  

Informace o účastníkovi 

 jméno a příjmení: ………………………………  

 datum narození: _ _ . _ _. _ _ _ _  telefon *) :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 adresa bydliště: …………………………………………………………… 

 zdravotní pojišťovna: …………………………   jsem plavec:     ANO / NE 

 velikost trička:   
 (délka / šířka v cm) 

 

 

Prosím, nezapomeňte vyplnit také druhou stranu přihlášky!          *) telefonní číslo účastníka (není povinný údaj) 

6 let 8 let 10 let 12 let XXS XS S M L XL XXL 3XL 

47/35 50/37 54/40 58/43 66/40 68/47 70/50 72/53 74/56 76/59 78/62 80/65 
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INFORMACE PRO RODIČE 

Akce: Příměstský florbalový tábor v Pelhřimově 

Časový rozsah: termín pondělí 26. 7. až pátek 30. 7. 2021 

 vždy od 8:00 do 16:00 hod, sraz v 7:45 hod v šatnách 

Organizátor: TJ Spartak Pelhřimov, z.s. – oddíl florbalu 

Trenérské vedení: 3 hlavní trenéři + 2 asistenti po celou dobu akce 

Kontaktní osoba:  Jan Knězů, tel: 732 777 242, e-mail: info@florbalpe.cz; www.florbalpe.cz 

Místa konání:  tělocvična ZŠ Osvobození (adresa: Osvobození 1881, 393 01 Pelhřimov) 

 další sportoviště - multifunkční venkovní hřiště, krytý bazén a Beachwell 

Stravování:  oběd (školní jídelna ZŠ Osvobození) + 2 svačiny (klubovna v hale) 

 pitný režim je pro účastníky zajištěn přímo na hale  

Přihlášky:   kompletně vyplněné, prosím, odevzdejte do pátku 30. dubna 2021   

- elektronicky na oddílový e-mail info@florbalpe.cz 

Účastnický poplatek:  2.500,- Kč  

 zahrnuje: - pronájem a vstupy na všechna sportoviště 

  - svačiny, obědy a pitný režim 

  - účastnické tričko a organizační zajištění akce 

Platba:   - číslo účtu: 19-3887200217/0100 (KB Pelhřimov) 

- pokyny k platbě budou generovány na email 

Zákonný zástupce (pro příměstský tábor)  

 jméno a příjmení:  ………………………………………………… 

 emailová adresa:  ……………………………………………… 

 telefonní kontakty: _ _ _ _ _ _ _ _ _ nebo     _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Poznámky, upozornění na zdravotní stav, omezení, užívání léků, alergie apod. 

 

 

Podepsáním přihlášky na tábor zároveň potvrzuji, že přihlášené dítě bude informováno o přísném zákazu požívání alkoholu, 

omamných látek a kouření během tábora. Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí mé dítě v 

době trvání tábora na vybavení. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se 

zavazuji tuto škodu uhradit. Dále souhlasím s tím, že fotografie či videa mého dítěte, ať již skupinová nebo individuální, 

mohou být umístěny na internetových stránkách či na sociálních síti organizátora akce. 

v ……………………………………    dne _ _ . _ _ . _ _ _ _    podpis ………………………… 

 

mailto:info@florbalpe.cz

