PLÁN AKCÍ – ČERVEN 2019

Končí školní rok 2018/2019.
Poslední tréninky jsou 27.5.2019 v Libochovicích a 20.6.2019 v Litoměřicích.
Děkujeme všem za přízeň, přejeme krásné letní prázdniny a budeme se opět těšit na viděnou ve
školním roce 2019/2020. Začínáme 5.9.2019 v Litoměřicích a 9.9.2019 v Libochovicích.

Dětský den

(sobota 1.6.2019)

Zábavní a dovednostní den pro všechny děti ve výcviku a veřejnost, ukázky přístrojového
potápění.
Místo:
Organizátor:
Začátek:
Vedoucí akce:

areál koupaliště v Litoměřicích
Město Litoměřice
v 10:00, předpokládaný konec akce ve 13:30
Jirka Háček (606 927 868)

ZÁVĚREČNÁ – Ukončení školního roku
Účast:
Sraz:
Program:
Vedoucí akce:

(úterý 25.6.2019)

pro všechny děti ve výcviku a jejich rodiče
v 17:00 hod na parkovišti litoměřického koupaliště, akce se koná v areálu
TJ Slavoj Litoměřice (horolezci)
společně zakončíme školní rok 2018/2019, posedíme, zahrajeme si nějakou
hru, a dáme si něco dobrého
Jirka Háček (606 927 868)

Další závody v roce 2019

§
§
§

12.10.

Litoměřická ploutev

19.10.

Rumburská ploutev

§
§

23.11.

Velká cena Tábora

7.-8.12. Vánoční pohár Most

16.-17.11. Finále ligy Mládeže

Účast na závodech u závodních tříd se počítá do celkového hodnocení plavce.

1
1.tps@atlas.cz
+420 602 164 311

IČ: 02485036
http://www.1tps.cz

1.TPŠ Litoměřice s.r.o.
Horní rybářská 14, 412 01 Litoměřice

PLÁN AKCÍ – ČERVEN 2019

Letní výcvikový tábor 2019 – KAPACITA NAPLNĚNA!!
Účast:
Místo:
Sraz:
Téma:
Program:
S sebou:

Konec akce:
Cena:
Vedoucí akce:

pro děti od 4 let, kapacita 18 dětí (min. počet pro konání tábora 12 dětí)
základna klubu potápěčů KRAKEN na ostrově na píšťanském jezeře
v neděli 28.7.2019 ve 13:30 na parkovišti v Píšťanech u pláže
Jak vycvičit draka
každodenní soutěže o hezké ceny, celodenní výlet, dobré jídlo, sport.
Ale hlavně skvělá zábava a parta.
oblečení na celý týden, pevná sportovní obuv vhodná na výlety a na běh,
pantofle, nepromokavá obuv (gumovky), plavky, ručník, ploutve, brýle,
batoh na výlety, nepromokavá bunda (pláštěnka), mléko na opalování,
hygienické potřeby, spacák a kapesné na výlet.
v neděli 4.8.2019 v 11:00 na parkovišti v Píšťanech u pláže
3.500,-Kč/dítě
Filip Charouzd, tel. 776 469 914, e-mail: charouzd.f@seznam.cz

Tábor je nutné zaplatit do 18.6.2019 v hotovosti nebo na bankovní účet Kraken
35-7876430277/0100 (do zprávy uveďte „tábor+jméno dítěte“).
Při nástupu na tábor odevzdejte potvrzení o bezinfekčnosti a kartičku pojištěnce.
Více informací bude rodičům přihlášených dětí zasláno v neděli 2.6. emailem.
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