LETNÍ VÝUKOVÝ TÁBOR MUSADO RADOSTOVICE
Letní tábor Musado se koná v rekreačním středisku Českého hydrometeorologického ústavu
v Radostovicích u Mladé Vožice v okrese Tábor. Zařízení je umístěno v krásné ekologicky
nezávadné krajině s lesy a množstvím rybníků. Tábor je určen pro širokou veřejnost, úplné
začátečníky tak i pro pokročilé žáky. Věková kategorie je od 15 let.
Program:
- výuka tradičních sestav a sebeobrany Musado
- možno boxerského tréninku a turnaje v paintbalu
- střelba z luku a vzduchové pušky, táborový oheň
- míčové hry, žákovské zkoušky a přednáška na téma první pomoc
Vzít s sebou:
- osobní doklady, kartu ZP, kdo má tak platnou legitimaci Musado na zkoušky
- účelné pevné oblečení ( např. maskáče ), obuv pro trénink a pohyb v terénu
- věci osobní hygieny, plavky, přikrývku hlavy ( např. šátek )
- karimatku na rozcvičku, ochranu proti komárům a klíšťatům
- kdo chce vezme kolo a nebo hudební nástroj k táboráku
- bojového ducha a dobrou náladu
Doprava:
- po vlastní ose Praha - Benešov - Miličín - Mladá Vožice – Radostovice.
( po domluvě možno odvoz autem do tábora, a to z autobusového nádraží v Mladé Vožici )
Pobyt:
- ubytování je zajištěno v penzionu ( pokoje pro 2 - 4 osoby )
- příjezd a předání pokojů je od 17 do 18 hodin!
Stravování:
- v jídelně tábora
Cena:
3 500Kč ( v ceně je zahrnuta výuka, ubytování, plná penze, organizační náklady
a amortizace materiálu )
Způsob platby po telefonické dohodě 777 055 159.
Závaznou přihlášku odevzdejte při platbě měsíc před konáním akce.
V případě, že tak neučiní a tábora se nezúčastní, bude mu účtován stornovací poplatek
ve výši 50% ceny.
Bližší informace vám budou poskytnuty na 777 055 159 nebo 777 055 158.

Těší se na Vás mistři učitelé Tradiční školy Musado.

LETNÍ VÝUKOVÝ TÁBOR MUSADO

Přihláška
Jméno a příjmení……………………………...............……………………….…………………….................…………
Adresa trvalého bydliště………………………..............……………………………......................……………………
Datum narození……………………..….. rodné číslo………………..........................tel . …………………………….

Poučení pro účastníky tábora :
Budu vždy dodržovat pokyny instruktorů a řád tábora.
Zdravotní stav je mi znám a nebrání mi v absolvování letního výukového tábora Musado.
Prohlašuji, že ani já, ani moji zákonní zástupci nebudou na instruktorech Musado požadovat náhradu
v případě mého zranění, odcizení nebo škody na majetku.
Veškeré nakládání s osobními údaji pro World Musado Association se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů a slouží jen pro potřebu akce Musado.

Mám zájem o konání zkoušky na technický stupeň : Ano - Ne

( nehodící škrtněte)

V…………….........…………........dne ................………................. podpis ........…………………………................
( u nezletilých podpisy zákonných zástupců )

