Moravskoslezský krajský triatlonový svaz o.s
Vítkovická 3083/1,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Moravskoslezský krajský triatlonový svaz pořádá
letní soustředění v Dolní Čermné
termín: 26. 7. - 1. 8. 2015 (neděle - sobota)
cena: 2700 Kč s PP

Areál zdraví a sportu
Turistická ubytovna
561 53 Dolní Čermná 299
 774 561 530, 777 662 999
email : azsdc@seznam.cz

Popis:
Turistická ubytovna je situována v Areálu zdraví a sportu v Dolní Čermné. Součástí komplexu jsou
volejbalové a tenisové kurty, plážový volejbal, travnaté fotbalové hřiště, restaurace s minigolfem a přímo
před ubytovnou je k dispozici velký kruhový venkovní bazén (s čističkou), při nepřízni počasí možno
zajistit tělocvičnu. Některé pronájmy zdarma, některé zpoplatněny. Ubytovna má kapacitu 40 lůžek, 8
pokojů je umístěno v přízemí budovy (4 pokoje čtyřlůžkové a 4 pokoje šestilůžkové). V přízemí se dále
nachází kompletní pánské a dámské sociální zařízení. V patře budovy je společenská místnost a
kuchyňka. Další ubytovací kapacity v chatkách. Krytý bazén v Ústí nad Orlicí (18 km) a České Třebové
(25 km). Rybník na plavání – u Lanškrouna (8 km)
Stravování:
plná penze/polopenze 60 m od ubytovny
Doprava:
vlastní nebo po domluvě s trenéry a ostatními rodiči
Náplň soustředění: cyklistika – horská i silniční, atletika, plavání, hry a soutěže, turistika…
Bližší informace a kontakt:
Hana Materová tel.: 607 764 512, hana.materova@seznam.cz
Ivana Jaklová tel.:
605 740 026; opravy přihlášek Palider Jan ml.

Přednost mají členové oddílů sdružených MSKTTS a dále pak podle přihlášek a data platby.
Způsob platby - plnou platbu 2 700,- Kč nebo zálohu ve výši 1 000,- Kč provedete dle výzvy k platbě, která
bude vygenerována závaznou přihláškou. Doplatky případně přeplatky budou vyúčtovány na místě.

Přihlašujte se přes web: http://www.prihlasky.triatlonklubostrava.cz
V prvním okně si nejprve vyberte, o jaké soustředění máte zájem (letní/jarní)
Zvolte, kolik osob budete přihlašovat a dejte Pokračovat
Pak vyplňte ostatní položky a na závěr klikněte na Potvrdit a odeslat přihlášku.
Na stránkách http://www.prihlasky.triatlonklubostrava.cz
můžete sledovat stav své přihlášky i ostatní přihlášené osoby

