
Vážení přátelé florbalu,                                                                                                                             PRVNÍ TERMÍN 
 
podobně jako v předchozích letech, tak i letos se s předstihem snažíme zjistit zájem ze strany doprovodu u nominovaných hráčů a hráček na turnaj NISA 
OPEN, který se pro kategorie PŘÍPRAVKA 3+1, 2009 a mladší (MU9), ELÉVOVÉ 3+1, 2007 a mladší (MU11) a MLADŠÍ ŽÁCI 3+1, 2005 a mladší (BU13-
3) koná v Liberci ve dnech 25. až 27. KVĚTNA 2017. Na tento termín je již tradičně zajištěno ubytování a stravování v penzionu CENTRUM v Bedřichově o 
celkové kapacitě 105 míst. Příjezd do penzionu je plánován v pátek odpoledne nebo v podvečer po odehrání zápasů ve skupině. Penzion opustíme v neděli 
po snídani – takže máme 2 noclehy, 2 snídaně a 2 večeře.  
 
V níže uvedené tabulce máte na výběr dvě varianty ubytování a stravování. Žádáme Vás tímto, abyste vyplnili příslušnou kolonku tabulky podle Vámi 
vybrané varianty a dále též položky Hráč/Hráčka, resp. Doprovod dle vzoru. 
 
Tato přihláška je závazná a trenéři budou přihlášku společně s příslušným finančním obnosem vybírat na hale Bios ve Čtvrtek 12.4. od 16:00 do 19:00 a 
v Pondělí 16.4. od 16:00 do 19:00. Peníze prosím přineste přesně. Současně budeme vybírat startovné a individuální poplatek, což je 500,- Kč za hráče. 
Protože se jedná o akci, které se každoročně zúčastňuje velký počet osob, prosíme Vás o maximální spolupráci a dodržení termínu.   
 
 
Kontakty:  Miloš Vojtíšek – 602 329 731        Lukáš Brož -  724 590 093    
 

    možnosti       cena/ den     počet   

varianta č. ubytování snídaně oběd večeře dítě do 10 let dítě do 14 let dospělý dětí do 10 let dětí do 14 let dospělých 

1 ANO ANO - - 320 340 360       

2 ANO ANO - ANO 400 450 500       

                
     
       Příklad: 
 Hráč/Hráčka:  …………………………  Novák Petr (do 14 let) 
   …………………………  Nováková Jana (do 10 let) 
   …………………………  ………………………… 
 Doprovod: …………………………  Novák Aleš 

                                                      …………………………  Nováková Dana 
          …………………………  Novák Jan (dítě do 10 let) 
 
 
Celková částka k zaplacení ubytování:   ………………………..                                                                    Podpis:   ……………………………….. 
 
                                             startovné:  ………………………… 
                        

  ubytování snídaně večeře 

 dítě 6-10 270 / noc 50 80 

dítě 10-14 270 / noc 70 110 

dospělý 270 / noc 90 140 

  


