INFO k Letnému sústredenie ORCAčov
spojeného s účasťou na pretekoch „SuperNations ATON Cup“
Termín:
Miesto:

20.8. – 1.9.2022 (samotný pobyt 21. – 31.8.2022)
Športový komplex „THERMA camp & pool“, Kranevo, Varna
http://www.thermavillage.com/en/category/21/olimpic-pool-camp.html

Podmienky účasti:
- platný cestovný pas
- súhlas rodiča s vycestovaním dieťaťa do zahraničia (iba športovci do 18 rokov),
- splnenie „možných“ opatrení v súvislosti s COVID-19, platných v danej dobe.
Odchod:
Príchod:

20.8.2022 (sobota), zraz: 08.00 hod. pred 50m bazénom Pasienky
1.9.2022 (štvrtok), predpokladaný príchod: doobeda

Cena: 590 EUR (v cene je zohľadnená finančná cena za Slovenský pohár družstiev 2022, ktorú klub
použije na čiastočné vykrytie nákladov súvisiacich s autobusovou prepravou)
Platba bankovým prevodom na bankový účet klubu:
IBAN: SK28 8330 0000 0022 0185 1089
VS: 20220820
Poznámka pre prijímateľa: sústredenie Bulharsko, meno a priezvisko športovca
Záloha: 300 EUR / zaplatiť do 31.3.2022
Doplatok: 290 EUR/ zaplatiť do 30.6.2022
POZOR: Plavcom, zaradeným do ÚTM 2022 v plávaní, bude po preplatení nákladov zo strany SPF, vrátená
späť na účet suma 290 EUR a v prípade, že športovec bol k 1.1.2022 zaradený aj do reprezentačného
družstva SR v plávaní, bude späť na účet vrátená suma vo výške 490 EUR !!!
V cene je zahrnuté:
- čiastočné náklady na autobusovú prepravu (zvyšok platí klub z finančnej ceny)
- balíček na cestu späť,
- pobytové náklady (ubytovanie v športovom komplexe v 3,4,5 posteľových izbách a strava (R,O,V)
vrátane nealkoholických nápojov
- pobytové náklady 3 trénerov a 2 šoférov,
- prenájom plaveckých dráh,
- cestovné poistenie /13 dní,
- štartovné a transfer na preteky „SuperNations ATON Cup“ v termíne 27. – 28.8.2022.
Zoznam nutnej výbavy:
- cestovný pas + fotokópia cestovného pasu
- súhlas rodiča s vycestovaním
- jedlo a pitie na cestu tam
- finančná rezerva 15 EUR na občerstvenie pre cestu späť
- veci na tréning na suchu i vo vode, vrátane plaveckých pomôcok - plutvy, iba malá doska alebo
piškóta, plavecké pádla, šnorchel
- veci na preteky, vrátane klubového trička a plaveckej čiapky
- veci osobnej potreby
- opaľovací krém, panthenol a osvedčené základné lieky

