Podzimní soustředění se

Shinji AKITA 6. Dan
Termín akce:

20-21. 11. 2021

Instruktor:

Shinji Akita, 6. Dan karatedo

Místo:

Sportovní hala SK Meťák
J. Kolára 36, České Budějovice - Rožnov
Parkování je možné v areálu a přilehlém okolí.

Cena:

600 Kč dospělí, 500 Kč mládež do 15 let,
při registraci 5 osob a více 50 Kč sleva ze startovného
400 Kč Sobota, 200 Kč Neděle

Časový harmonogram:

Sobota
8:00 – 9:00
9:00 – 10:30
10:30 – 12:00

prezentace účastníků
trénink 9.kyu – 6.kyu
trénink 5.kyu – DAN

14:00 – 15:30
15:30 – 17:00
17:00 – 18:00

trénink 9.kyu – 6.kyu
trénink 5.kyu – DAN
Trénink reprezentace

17:00 – 18:00

zkoušky na STV kyu (3-1.kyu)

19:00 ….

Posezení a společná zábava
Restaurace a minipivovar
Solnice

Neděle
9:00 – 10:30
10:30 – 12:00
12:00 - 13:00

trénink 9.kyu – 6.kyu
trénink 5.kyu – DAN
Trénink reprezentace

Informace a rezervace: Tomáš Kovalovský, tel: 725 628 929
shirokan.dojo@icloud.com

Stravování:

V restauraci sportovního areálu (50m), nebo
Restaurace u města Krumlova, Antala Staška 1, České
Budějovice (400m).
Pro účastníky dojednáno zvýhodněné denní menu.

COVID:

Program akce a může být upraven dle aktuální situace
COVID a nařízených opatření vlády a ministerstva
zdravotnictví ČR

Všichni hosté jsou srdečně zváni do příjemného prostředí Jižních čech.

Mapa areálu:

Doprava autem:

Sportovní hala SK Meťák J. Kolára 36, České Budějovice
Parkování v místě a přilehlých ulicích

Doprava MHD:

ze stanice Nádraží spojem č. 2 nebo č. 5 na zastávku Antala
Staška, pak 2 min chůze pěšky.

Možnosti ubytování:
1) Hotel Budweis, Mlýnská 6, České Budějovice (přímo v místě cvičení)
2) Hotel Klika, Hroznová 487/25, České Budějovice
3) Ubytovací zařízení Karolína, U Smaltovny 116/1, České Budějovice
4) Ubytovna u nádraží, Dvořákova 161/14, České Budějovice
5) Ubytovna Stavounion, Novohradská 3, České Budějovice
6) Jiné vlastní ubytování

Program sobotního posezení:
Program sobotního posezení závisí na situaci COVID a opatření
Místo:

Restaurace a minipivovar Solnice https://www.restauracesolnice.cz
Piaristické náměstí 3, České Budějovice 1, 370 01

Občerstvení: Zajištěno zvýhodněné menu pro účastníky. Výběr ze tří jídel za za
zvýhodněnou cenu 190 Kč
Pivovarský guláš / Vepřový steak z Krkovice / Ceasar salát
Jinak dle standardního menu restaurace
Program:

19:00 zahájení a podávání večeře
20:30 Kapela MUCKOF
21:00 Vystoupení 5 elements
21:30 Kapela MUCKOF
22:00 Vystoupení MAŽORETEK
22:30 Kapela MUCKOF
23:00 Volná zábava

Fotogalerie:
Sportovní areál Meťák

Restaurace a minipivovar Solnice https://www.restauracesolnice.cz

Hotel Budweis

Hotel Klika

COVID opatření:

varianty prokázání bezinfekčnosti:

A. osoba absolvovala nejdéle před 3 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
B. osoba absolvovala nejdéle před 1 dnem antigenní test na přítomnost antigenu
viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (výjimka dle odst. 13 písm. d)
mimořádného opatření – lhůta 7 dní platí jen pro tuto akci, normálně by platilo
72 hodin), nebo
C. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem
o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že
u očkování uplynulo:
1. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového
schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“)
nejméně 14 dní, nebo
2. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu
podle SPC nejméně 14 dní;
D. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od
prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180
dní, nebo
E. osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou),
jehož výsledek je negativní

Podzimní soustředění se Shinji AKITA
19-20. listopadu 2021
Účastník :

Jméno
Příjmení
Telefonní číslo

…………………………………………………………….
Podpis účastníka

Potvrzení o splněn í protiepidemických opatření stanovených mimořádným
opatřením ministerstva zdravotnictví
(Vyplňuje pořadatel)
Výše uvedený účastník soutěže splnil podmínky pro účast na soutěžích, jak je
stanovuje aktuální mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, a to
následujícím způsobem:
negativní RT-PCR test (ne starší 1 den)
potvrzené onemocnění Covid-19
negativní POC test (ne starší 3 dnů)
negativní antigenní test na místě
národní certifikát o očkování

…………………………………………………………….
Podpis pořadatele, oprávněné osoby

