ČESKÝ SVAZ PARKOURU, Z.S.
se sídlem v Praze 1, Nové Město, Revoluční 1082/8, PSČ: 110 00
IČ: 01871633; www.svazparkouru.cz, e-mail: info@svazparkouru.cz

ZÁKLADNÍ INFORMACE TÁBOR VYRVAŽOV 2020
Termíny konání:
1. turnus: sobota 18. – 25. července 2020
2. turnus: sobota 22. – 29. srpna 2019
Parkour se stává hlavně díky YouTube více a více populární. Není se čemu divit! Přijeď na letní tábor a
nauč se parkour i Ty! Zjistíš, jak postupovat správně při tréninku, jakým způsobem překonávat strach
a jak vysvětlit ostatním lidem, co vlastně děláme.
Láká tě akrobacie? Chtěl by ses naučit backo a jiné flipy? Přijeď mezi nás! Naučíš se pracovat s vlastním
tělem a zjistíš, čeho všeho jsi vlastně schopný, a co dokážeš. Posuneš se o level dál ve zvládání strachu
z různých skoků a naučíš se vidět město jinýma očima.
Láká tě parkour? Zajímáš se o YouTube a tvorbu videí? Chceš umět backo? Tábor je určený pro kluky i
holky z Česka a Slovenska od 6 let, které zajímá parkour, zábava a chtějí se přiučit něčemu novému a
získat nové kamarády. Ke všem budeme přistupovat individuálně a každý si přijde na své.
Lokalita:
RS Spolana Varvažov 070, PSČ: 397 01 Varvažov u Písku
Více informací získáš na webu svazparkouru.cz v sekci „Tábory“, kde si můžeš prohlédnout fotky a videa
z loňského roku. Sleduj nás na FB ParkourÚstíNadLabem.
Cena za osobu je 5.490,- Kč. V ceně je 7 nocí, strava 5x denně, pitný režim, celodenní sportovní program
a péče o dítě; trenéři, zdravotník, dozor. Ubytování ve dřevěných chatkách v krásném táboru uprostřed
lesa, kde protéká říčka.
Jak se přihlásit:
Rodiče vyplní ON-LINE přihlášku na adrese svazparkouru.cz v sekci „Tábory“. Je nutné v přihlášce
vyplnit vybraný turnus a následně zaplatit rezervační zálohu ve výši 1.500,- Kč. Po zaevidování platby
přijde na udanou emailovou adresu potvrzení o rezervaci a další informace. Místa jsou omezená a bez
zaplacené zálohy nemůžeme potvrdit Vaší rezervaci.
Doplatek pro oba turnusy je splatný do 31. 5. 2020.
Rezervační platba na táborový pobyt ve výši 1.500,- Kč je splatná na účet

-

115-3890200277/0100

(Komerční banka a.s.)

VS = rodné číslo žáka, do textu je pak nutné uvést „Tábor a jméno žáka“.
Organizátor tábora: Český svaz parkouru, z. s., IČO: 01871633

