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Letní tábor v Borech 2021 
 

Dobrý den / ahoj. 

Tak jako každý rok, tak i v tomto roce uspořádáme pro naše sportovce tradiční letní 

soustředění v našem sportovním středisku na Vysočině v Borech u Velkého Meziříčí.  

Letní soustředění se uskuteční v termínu od soboty 10. 7. 2021 do soboty 17. 7. 2021. 

Náplní soustředění je kromě pobytu v malebné přírodě ve stanovém táboře u potoka Babačka 

zejména kvalitní dvoufázový trénink JUDO v tělocvičně ZŠ BORY a k tomu další návazné 

sportovní aktivity - převážně v okolí tábora.  

Pro naše sportovce připravíme i na letošní rok, tak jako vždy, perfektní trenérské i kuchařské 

zázemí.   

I když současná situace v ČR sportu nepřeje, jsme přesvědčení, že se naše soustředění 

uskuteční v plánovaném termínu. Loni byla situace podobná a soustředění bylo supr. Zájemci o 

BORY se proto mohou začít přihlašovat již od 6. 4. 2021.  

Podmínkou pro zařazení na soustředění je souhlas trenéra, nebo souhlas výboru klubu.   

Cena tábora při dodržení termínu splatnosti (nejpozději do25. 6. 2021) je pro sportovce z: 

 JUDO SKKP Brno 3.800, – Kč.  (Podmínkou účasti je souhlas trenéra sportovce.)  

 Jiných klubů  3.800,- Kč.  (Podmínkou účasti je souhlas výboru JUDO SKKP Brno.)  

Podklady k platbě:  Bankovní účet: KB BRNO: 43–704550297/0100 

Variabilní symbol: Rodné číslo člena (uvádějte prosím bez lomítka). 

Specifický symbol: BORY 

Popis příkazce (text): Příjmení a jméno člena. 

Datum splatnosti je datum připsání peněz na BÚ klubu. Při pozdější úhradě (tj. dorazí-li 

peníze na účet klubu po 20. 06. 2021) je cena tábora o 500, – Kč vyšší, tedy 4.300, – Kč. 

Přihlašování na letní tábor v Borech je elektronické, 
prosím vyplňte přihlášku zde. 

 

Další podrobné pokyny pro účastníky tábora budou v předstihu zveřejněny na webu. Před 

odjezdem do tábora je potřeba odevzdat podepsané potvrzení o bezinfekčnosti. 

 

Dne 28. 3. 2021 zapsal Jiří Pálka, předseda klubu 

http://skkp.cz/bory/prihlaska

