
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín: 6. 7. – 15. 7. 2012 

Místo:    Chorvatsko - Živogošče  

Odjezd: v pátek, čas odjezdu bude upřesněn 

Příjezd: v neděli, čas návratu bude upřesněn 

Základní cena: 5.100Kč  

S kým jedeme: Cestovní kancelář Viktoria 

 
Cena zahrnuje: 8x ubytování ve velkých stanech, doprava, pojištění CK proti úpadku, služby 

delegáta, spotřebu energie a vody, pobytovou taxu.  

 

Co Vás čeká: Nádherné prostředí, tréninky, hry, celodenní program, seznámení s jinými 

„Taekwon-Disty“, koupačka v moři, vaření – naučíte se s námi uvařit např. puding na dva 

způsoby (bez hrudek a s ananasem) nebo jak přecedit halušky, možná i nějaké překvapení a 

to vše pod dohledem oddílových trenérů: 

 

Kamil Šamal II. Dan  

Radim Koziar I. Dan  

Jana Hoňková III. Dan 

 

 

Stravování: opět jako loni budou utvořeny skupiny, které si spolu nakoupí potraviny a pod 

dozorem statných a zkušených kuchařů z loňska budou jednotlivé skupiny sami připravovat 

chutné pokrmy!!!! 

 

Co sebou: Dobok, trička, šustku, kraťasy, kšiltovku, plavky (kdo má klidně i desatero – na 

každý den jiná barva, viď Nelčo), nafukovací lehátko, kruh, křidélka, na každý večer jiné 

šaty pro případ extravagantních tanců, ručníky, obuv: na sport,  žabky a popřípadě obuv do 

vody, trencle, poncle, šátek na hry, hygienické potřeby, různé hry či rekvizity na případné 

soutěže a jiné věci, které Vás napadnou… ALE HLAVNĚ JÍDLO A NĚJAKÉ SKVĚLÉ 

RECEPTY 
 

Nezapomeňte vzít i kartičku pojištěnce a také potřebné léky (hlavně je i nahlásit!). Nutnost si 

sami zřídit pojištění (informace u oddílových trenérů).  

 

Veškeré bližší informace, co bude potřeba s sebou do baťůžku přibalit, Vám budou dodány 

v dostatečném předstihu před odjezdem do slunného Chorvatska  



PLATBA A PŘIHLÁŠKA!!!! POZOR ZMĚNA!!! 

 
Zaplacení I. části zálohy 1000 Kč + odevzdání přihlášky Kamilovi nebo Janě/Radim do 

28. 3. 2012.  

Zaplacení II. části zálohy 1000 Kč Kamilovi nebo Janě/Radim do 27. 4. 2012.  

Zbytek platby do 25. května 2012. 

 

 

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů můžete kontaktovat hlavní trenéry tj. Kamila 

Šamala 775 565 473 nebo Janu Hoňkovou tel. 777 904 331. 

 

 

 

 

---------------------------------Přihláška-------------zde odstřihněte------------------------------ 

Závazně přihlašuji své dítě na letní pobyt v Chorvatsku – Živogošče, konané dne 6. 7. – 

15. 7. 2012 

 

Jméno a příjmení:………………………………………………………………………………………….. 

Rodné číslo:…………………………………………………………………………………………………. 

Telefon na rodiče:………………………………………………………………………………………….. 

V případě zdravotních problémů dítěte zde uveďte:……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

           

Datum:       Podpis rodiče: 

    

 


