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Turnaj dvojic v badmintonu a stolním tenisu

Vážení přátelé,

srdečně vás zveme na sportovní událost, kde se utkají proti sobě naše milé děti, které
prodělaly náročnou léčbu. Možnost zahrát si mimo soutěž mají i jejich sourozenci.
Soutěžit se bude o hodnotné ceny.

Turnaj se koná:

KDY: 3.9.2016

KDE: Jeremi Sport
Jeremiášova 2581/2, Praha 13

GPS: 50°02'26.5"N 14°19'40.8"E

WEB: www.jeremi.cz

https://www.google.cz/maps/place/50%C2%B002'26.5"N+14%C2%B019'40.8"E/@50.0406978,14.3258113,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0
http://www.jeremi.cz/


Informace pro již přihlášené účastníky

Tento turnaj se měl konat již v březnu 2016, ovšem kvůli chřipkové epidemii byl odložen, 
aby se mohlo zúčastnit co nejvíce sportovců.

Již přihlášené účastníky prosíme o zaslání emailu s potvrzením jejich účasti na zářijovém 
termínu. Startovné již neplatíte, je vám převedeno z předchozího termínu.

Email prosím zasílejte na donor.motol@gmail.com.



Další informace

 Začátek turnaje od 10 hodin (registrace od 9:30 hod), konec v cca 15 – 16 hodin

 Startovné činí 100 Kč za soutěžícího

 Soutěžící mají v rámci startovného hrazen oběd, pití a pohoštění během dne; možnost
zakoupení občerstvení (v areálu se nachází restaurace) – denní menu od 95 Kč.

 Doprovodný program – v neděli výlet lodí do ZOO Praha (vstupenky obdržíte při
registraci na turnaji)

Přihlášky zasílejte do 14.8.2016 na email donor.motol@gmail.com a
startovné zašlete prosím na účet Donoru 204035627/0600 nejpozději do
26.9.2016 a do zprávy pro příjemce uveďte „Jeremi-vaše příjmení“



Ubytování pro mimopražské

Platí pro účastníky, jejichž dojezdová vzdálenost je větší než 100 km.

Možnost ubytování v nedalekém hotelu Velká ohrada na Ohradském náměstí – viz. 
www.penzionvelkaohrada.cz

Na základě faktury za ubytování je možné její proplacení v maximální výši 500 Kč/rodina 
– tzn. příspěvek na ubytování pro léčené dítě 300 Kč a 1 doprovodu 200 Kč.

http://www.penzionvelkaohrada.cz/


Věkové kategorie 
soutěžících

1. Kategorie 6-9 let

2. Kategorie 10-12 let

3. Kategorie 13-16 let

4. Kategorie 17-více let

Doporučení: Na stolní tenis je vhodné 
donést si svou pálku, je zde i možnost 
zapůjčení.

!! Podmínkou účasti je sportovní 
oblečení a sálová obuv (=bílá 
podrážka) !!



Těšíme se na vás!


