
JUDO Tábor informace 
 

Místo konání: Pension Sokol Studenec, Studenec 59, Studenec u Horek 

okres Semily, Liberecký kraj, Česko 

 

https://sokolstudenec.cz 

 

Doprava: vlastní 

 

Částka         4999, - Kč 

 

 

Forma úhrady: 

Převodem na účet 2701184139/2010 

VS=RČ dítěte 

Zpráva pro příjemce: LT jméno příjmení dítěte 

Příjezd: v sobota 30.7. (začínáme večeří) 

Odjezd: v sobota 6.8. v 12.00 hod (končíme obědem) 

 

Přihlášku podejte nejlépe do 30. dubna 2022.  

Do 30. dubna prosíme o úhradu zálohy částka 2500,-- 

Doplatek uhraďte do 30.6.2022.  

 

 

Pro koho je tábor určen: Pro děti - chlapce a dívky od 6-ti let věku  

 

 

• Nejpozději v den odjezdu odevzdejte posudek o zdravotní způsobilosti a také 

potvrzení o bezinfekčnosti. Cena soustředění nezahrnuje úrazové pojištění. 

 

Forma úhrady:  

Převodem na účet 2701184139/2010 

VS=RČ dítěte 

Zpráva pro příjemce: LT jméno příjmení dítěte 

 

Přihlášku podejte nejlépe do 30. dubna 2022.  

Do 30. dubna prosíme o úhradu zálohy částka 2500,-- 

Doplatek uhraďte do 30.6.2022.  

 

 

Cena zahrnuje: 

•           péči profesionálních trenérů 

• ubytování v budově v samostatných pokojích s různým počtem lůžek 

• strava 5 x denně, pitný režim po celý den, snídaně formou švédských stolů 

• 2x denně tréninky na tatami včetně posilování, street workout hřiště, parkour 

• sportovní aktivity, fotbal, táborové hry, soutěže, večerní projektové promítání 

• tenisový kurt, ping pong, stolní fotbal, opékání buřtů 

https://sokolstudenec/


• možnost zkoušek na vyšší pás• doučování techniky s trenéry 

•          o průběhu tábora Vás budeme informovat pomocí našeho Facebooku: Daitoryu škola 

bojových umění 

 

 

• Info ke stravě: Pokud si bude někdo přát bezlepkovou stravu, bezmasou atd., nechť 

toto uvede do přihlášky. 

 

Kontaktní osoby, které budou přítomny po celou dobu soustředění: 

Mgr. Martin Šaroch, tel: 775 110 772 

Mgr. Marcel Šaroch, tel: 775 110 773 

 

• Tábor pořádá nezisková organizace DAITÓ RYU – sportovní bojová umění 

Pardubice, z.s., Jiráskova 29, Pardubice 530 02., IČO: 22690883, www.daitoryu.cz, 

 

• Vyplněné přihlášky posílejte oskenované do 30.4.2022 na emailovou 

adresu daitoryupardubice@seznam.cz 
 

 

 


