Praha, 1. 11. 2017

POZVÁNKA
na tradiční akci odboru všestrannosti ČOS

„Nejen pohybem živ je Sokol!“
Termín:
Místo:
Prezence:
Zahájení:
Ukončení:
Program:

13. – 14. ledna 2018
Tyršův dům, Újezd 450, Praha 1 (vchod přes Slavnostní nádvoří ze Všehrdovy ul.)
13. 1. 2018 8:30 – 9:50 hod. (sobota)
13. 1. 2018 v 9:45 hod.
14. 1. 2018 cca ve 13:00 hod. (neděle)
tradiční i netradiční pohybové formy a aktivity v tělocvičně i venku,
návštěva divadelního představení:
V sobotu 13. 1. 2018 je speciálně pro Sokol zadáno představení Divadla pod Palmovkou
„Zamilovaný Shakespeare“, autor Lee Hall, hrají: T. Dianiška, K. Trnková, Z. Slavíková, J.
Teplý, I. Jiřík a další. Cena vstupenky je zahrnuta v účastnickém poplatku.

vhodný cvičební úbor a obuv, společenské oblečení,
osobní potřeby (podrobné informace po uzávěrce přihlášek)
Nocleh:
vyber a závazně objednej na přihlášce
- v tělocvičnách TD ve vlastním spacím pytli a na vlastní karimatce (doplatek
účastnického poplatku 50,- Kč za jednu noc bude vybírán u prezence –
neposílejte na účet)
- v Hostelu Tyršova domu v ceně 225,- Kč za jednu noc (platí se hotově
přímo v recepci Hostelu při ubytování – neposílejte na účet)
Kapacita Hostelu je omezená, objednávky noclehů zařadíme podle data
doručení.
Stravování:
oběd v sobotu zajištěn formou balíčku (cena zahrnuta v účastnickém
poplatku). Večeři, snídani a občerstvení – připravují tradičně sestry z Věrné
Gardy, objednává se na místě
Jízdné:
na vlastní náklady nebo na náklady vysílající složky
Účastnický poplatek: 600,- Kč zašlete na účet č. 27-7699580257/0100 VS 1301301 (zahrnuje
mimo jiné sobotní oběd formou balíčku, vstupenku do divadla a příspěvek na
technické uspořádání akce)
Vezmi s sebou:

ŘÁDNĚ VYPLNĚNOU ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU SPOLU S KOPIÍ DOKLADU O ZAPLACENÍ
ÚČASTNICKÉHO POPLATKU ZAŠLETE NA ADRESU lkocmichova@sokol.eu a
odbor.vsestrannosti@sokol.eu NEJPOZDĚJI DO 20. LISTOPADU 2017! Počet účastníků akce je

omezen, přihlášky budou zařazovány podle data doručení. Pokud bude kapacita naplněna
ještě před datem uzávěrky, pošleme včas informaci na župy!
NEDOSTATEČNĚ VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY A PŘIHLÁŠKY BEZ POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ
ÚČASTNICKÉHO POPLATKU NEBUDOU ZAŘAZENY! (Nezapomeňte v přihlášce uvést svoji aktuální
e-mailovou adresu!)

Potvrzení účasti a další podrobné informace o aktivitách obdrží účastníci po uzávěrce
přihlášek.
Nazdar !

Lenka Kocmichová v. r.
náčelnice ČOS

Věra Pařízková v. r.
vedoucí ÚCS seniorek

Ivana Jiránková v. r.
vedoucí ÚCS žen

