LETNÍ
SOUSTŘEDĚNÍ
ALLKAMPF-JITSU
1. 8. – 8. 8. 2020
Věšín
Martin Matouš
Martin Hermann
Petr Gabriel
Jan Rychnovský
Petr Červený
Jan Michanek
Tomáš Hrnčál

6. Dan Allkampf-Jitsu
5. Dan Allkampf-Jitsu
4. Dan Allkampf-Jitsu
4. Dan Allkampf-Jitsu
3. Dan Allkampf-Jitsu
3. Dan Karate
2. Dan Allkampf-Jitsu

Tradiční letní sportovní soustředění Allkampf-Jitsu, kterého se pravidelně zúčastňuje
kolem 100 sportovců z většiny škol AKJ ČR. Přátelská atmosféra, kvalitní výuka a
cvičení v nádherné přírodě udělá každému radost. V případě nepříznivého počasí bude
výcvik probíhat na tatami ve sportovní hale.
Letos poprvé se soustředění uskuteční v letním táboře Garnataurus v Kounicích,
nedaleko Zruče nad Sázavou.

Výcvik probíhá třikrát denně a je zaměřen na systém Allkampf-Jitsu. Vyučují se
kombinace, kata, randori, tameši vari, jednotlivé chvatové techniky, taktika a strategie
sebeobrany, relaxační a meditační cvičení. V závěru proběhnou zkoušky na STV AKJ.
Děti kategorie 8 – 12 let, budou mít 2x denně 1,5 hodinový trénink AKJ, ostatní čas
bude vyplněn táborovými hrami a dalšími sportovními aktivitami. Výchovný a
zdravotní dozor je zajištěn. Soustředění má přesný tréninkový a relaxační denní režim.

Hlavní výukové téma soustředění.
Hlavní principy základních technik Allkampf-Jitsu
Výuka sebeobrany
Výuka technik pro Fighting
Na letním soustředění vyučují instruktoři Allkampf-Jitsu Česká republika.
Jako každý rok máme pro vás připraveno několik zajímavých hostů – význačných osobností
různých škol bojových umění.
Zahájení a ukončení
V sobotu 1. srpna 2020 zahajujeme večeří a následně večerním tréninkem. Příjezd doporučujeme
mezi 17 až 18 hodinou, nejezděte dříve, tábor se dezinfikuje po minulé skupině. Večeře začíná
v 18 hodin. Ukončení je v sobotu 8. srpna snídaní, odvoz si zajistěte mezi 9 až 10 hodinou.
Ubytování a strava
Ubytování je zajištěno v osmilůžkových chatičkách nebo pokojích. Sociální zařízení je společné.
Strava je zajištěna 3x denně v jídelně areálu (děti + svačina, dospělí 2. večeře).
Adresa: Garnataurus s.r.o., Kounice 30, 285 22 Vlastějovice

www.garnataurus.cz
Účastníci
Přednostně je letní soustředění určeno pro členy licenčních škol AKJ ČR. Soustředění je pro děti
od 8 – 12 let výběrové - na doporučení trenéra, s přihlédnutím na technickou a fyzickou zdatnost,
samostatnost, kázeň a sociální chování. Starší 13ti let a dospělí se můžou hlásit libovolně.
Ceny letního soustředění při platbě do

15. 6. 2020

Pro všechny účastníky 3 900,- Kč
(cena obsahuje ubytování, stravu 4x denně, zdravotní a pedagogický dozor, výcvik, organizaci)
Ceny letního soustředění při zpožděné platbě po 15. 6. 2020
4 400,- Kč
Přihlášení a zaplacení
Přihlášení proveďte elektronicky vyplněním Přihlašovacího formuláře na www.allkampf-jitsu.cz,
nejpozději do 31. 5. 2020. Počet účastníků je omezen, pořádí udává datum registrace na webu.
Zaplacení poplatku
Zaplacení poplatku proveďte nejpozději do 15.6. 2020, výhradně na účet 2201075331/2010 u
FIO banky, var. symbol: datum narození!!! (ve tvaru dd.mm.rr) Do zprávy pro příjemce
napište navíc jméno účastníka.
Proplacení zaměstnavatelem
V případě, že váš zaměstnavatel přispívá z fondu FKSP na letní rekreace-tábory, zašlete svou
objednávku s fakturačními údaji a textem, co zaměstnavatel proplácí na email:
matous@tigerclub.cz Fakturu zaměstnavateli následně zašleme. Podklady pošlete včas, aby
platba byla na účtu do 15.6.2020! V případě pozdní platby bude navíc fakturován doplatek 500
Kč za osobu!
Stornopoplatky
Počet účastníků soustředění je limitován, zařazení mezi účastníky je dáno pořadím zaplacení
poplatku. V případě odhlášení v období po 1.6.2020 do zahájení soustředění je účtován
stornopoplatek ve výši 2/3 ze zaplacené částky (u běžné platby je stornopoplatek 2600 Kč).
V případě zákazu provozu areálu v souvislosti s COVID-19 se celá platba převádí na další rok.
Další případné informace
Martin Matouš, mobil: 724 701 942, prezidentmm@seznam.cz
Podrobné pokyny k účasti na letním soustředění jsou ke stažení na webu.
Přihlášky a další formuláře získáte také na www.allkampf-jitsu.cz v sekci Kaledář akcí.

