ZÁVĚREČNÉ INFORMACE A INSTRUKCE NA HOKEJOVOU
ŠKOLU HMI SOKOLOV 2018 (DAILY CAMP)
Naše hokejová škola v Sokolově se blíží. Bude se konat od 22.7. - 27.7.2018. Je nejvyšší čas, abychom
Vám zaslali další podrobnější informace ohledně přípravy.
*

Rodiče, pokud jste ještě dosud nezaplatili poplatek, učiňte to hned po přečtení tohoto dopisu, abychom
co nejrychleji uzavřeli Vaši registraci. Částku o úhradě a variantu campu (FULL, DAILY, FIRST) jste si zvolili
při registraci a najdete ji na našich webových stránkách.

*

Příjezd - kluci, očekáváme Vás v neděli 22.7.2018 odpoledne. Registrace bude probíhat od 16:45 do
17:15 na zimním stadionu v Sokolově, kde na Vás budeme čekat v místnosti VIP. Najdete nás podle
směrovek REGISTRACE. Poté každý večer přibližně o 21:00 a každé ráno v 7:00 si Vás instruktor předá/
převezme. Nicméně domlouvat s rodiči se budeme každý den individuálně dle aktuální programu.
Začínáme společnou večeří a poté představením vedoucích a trenérů a každé ráno začneme snídaní.

*

Místo konání - zimní stadion v Sokolově. Mapku najdete na konci tohoto dopisu.

*

Ukončení - v pátek 27.7. po obědě okolo 12.30 hod.

*

Věci potřebné na naši hokejovou školu:
a) oblečení, spodní prádlo, svetr, pyžamo, 2 ručníky, hygienické potřeby, léky pro osobní potřebu,
tužku, zápisník a dobrou náladu.
b) kompletní hokejovou výstroj (nabroušené brusle, hokejku, přilbu, rukavice, kalhoty, chrániče,
náloketníky, štulpny, vestu .... ) Vezměte si s sebou hokejový dres, jeden puk, leukoplast na puchýře,
láhev pití k ledu, pásku na hokejku a jiné potřebné osobní věci.
c) JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ VZÍT SI SEBOU VYPLNĚNÉ A POTVRZENÉ ZDRAVOTNÍ FORMULÁŘE!
d) věci na trénink mimo led: dvoje tenisky (jedny do tělocvičny), hokejku na floorball, tepláky,
trenýrky, tričko, plavky.
e) jedno broušení bruslí bude stát asi 40 Kč.
f) všechny cenné věci si nechte doma. Za odcizené věci neručíme!!!

*

Příprava - očekáváme, že budete v dobré fyzické i psychické kondici. Posilujte (kliky, shyby, lehy - sedy).
Cvičte se ve vytrvalosti a obratnosti.

*

V případě nutnosti je během možno volat na zimní stadion a nechat vzkaz.

Adresa: Zimní stadion Sokolov
B. Němcové 1780
356 01 Sokolov
*

Tel: 359 808 423

Ti kdo ještě neposlali peníze požívejte toto číslo účtu:
ČSOB, číslo účtu: 171 440 115/0300
var. symbol: rodné číslo účastníka
Czech Hockey Ministry International z.s.
č.p. 135, 356 01 Citice, Czech Republic
IČ: 687 26 261 | Tel.: +420 602 832 041 |
E-mail: camp@hockeyministries.cz
Web: www.hockeyministries.cz
Facebook: www.facebook.com/hockeyministriescz

*

Další informace získáte na adrese:
mobil: +420 602 832 041
e-mail: camp@hockeyministries.cz
Informace + aktuality na: www.hockeyministries.cz - http://facebook.com/hockeyministriescz

*
Tato hokejová škola je nevýdělečná a náklady jsou dotovány z Kanady z HMI. Proto i cena je tomu
přizpůsobena.
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