
 

 

 

 

 
 

FRANCIE SELESTAT  - MISTROVSTVÍ EVROPY 

BUBLINKY + ZIK-ZAK 
 

4. - 8. 10. 2012 /čtvrtek – pondělí - Předpokládaný odjezd v cca 20.00 hod 
 
Vážení rodiče, jelikož děvčata byla nadmíru šikovná a přivezla 1. místo z MČR v Poděbradech, byla 

nominována na ME do FRANCIE!!! 

 

Cena: děvčata  4 890,- Kč  doprava, strava – pátek večeře, sobota snídaně a večeře, neděle snídaně a 

balíček, obědy se budou připravovat studené, vstupné, ubytování v postelích 

v chatkách campingu. 

         Dospělí   5 490,- Kč doprava, strava – pátek večeře, sobota snídaně a večeře, neděle snídaně a 

balíček, obědy se budou připravovat studené, vstupné, ubytování v postelích 

v chatkách campingu. 

V ceně není zahrnuto pojištění, které se bude hradit zvlášť, v případě, že má dívka celoroční pojištění do 

zahraničí je nutno nahlásit. 

Startovné hradí děvčatům klub. 

Na tuto reprezentaci, jsou předepsané jednotné teplákové soupravy v ceně 700,- Kč, děvčata je mají 

povinné, v případě zájmu rodičů, nahlaste se.  

Pozor – platné cestovní pasy, již musí mít děvčata k 1. 9. 2012, připomínáme, jedeme do Polska. 

Nedoporučujeme občanský průkaz. 

 

Prosíme rodiče o přihlášení do 29. 6. 2012 na tuto cestu, je to na rychlo, ale máme dopravu od svazu 

mažoretek a ti potřebují vědět počty. 

 

Snaha trenérek, výboru ZIK ZAK, DDM Vratimov a snad i vás rodičů je o snížení těchto nákladů. Proto 

vás všechny žádáme o hledání sponzorů na tuto cestu. Obraťte se na své příbuzné a známé, zda by měli 

zájem o sponzorování tak dobrého klubu jako je ZIK-ZAK VRATIMOV. 

V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte Renátu nebo Hanku 

Děkujeme, vaše trenérky 

 

…………………………………… Zde odstřihnete…………………………………………….. 

Návratka zájezd Francie - odevzdat do 29. 6. 2012 

 

 

Příjmení a jméno dítěte………………………………..…………………………… 

 

Příjmení a jméno doprovod………………………………………………………….. 

 

Příjmení a jméno doprovod………………………………………………………… 

 

Mám zájem – rodič o teplákovou soupravu – ANO – NE 

 

Návratku lze poslat i e-mailem – hlousovar@seznam.cz                 …………………………….. 

Podpis rodiče                                    

mailto:hlousovar@seznam.cz

