
   Tatran Střešovice, oddíl florbalu 

PŘIHLÁŠKA na kroužek florbalu na ZŠ Norbertov 

Pravidelná florbalová a všesportovní průprava zaštítěná nejlepším oddílem florbalu v ČR 
(po vyplnění prosíme obratem vrátit na recepci školy, kde si přihlášky vyzvednou trenéři Tatranu NEBO 

poslat emailem Martinu Pánkovi (viz kontaktní osoba)) 

 

 

Zákonní zástupci (prosíme o pečlivé vyplnění, důležité při řešení nastalých problémů): 

Jméno a příjmení: ……………………………………………….………………………………………………... 
Bydliště: … …………………………………………………………………………………………...................... 
Telefon: ……….………………………………E-mail: ...……………………………………………................... 

Termín kroužku a věková skupina:  
Kroužek probíhá od 4. 10. 2021 do 16. 6. 2022  

• Chlapci a dívky (1. - 3. třída) 
• Pondělí 13:30 – 14:30 (vyjma svátků a prázdnin)  

Pořadatel kroužků: Tatran Střešovice, z.s., oddíl florbalu ve spolupráci se ZŠ Norbertov 

Kontaktní osoba za TS: šéftrenér přípravek a kroužků Martin Pánek, mobil 777 703 999, martin.panek@tatran.cz 

Trenéři: Školení trenéři mládeže Tatranu Střešovice 

Místo konání: hala Tatranu Střešovice (trenér vyzvedává děti ve vestibulu školy 10 min před začátkem kroužku, po 
skončení hodiny kroužku trenér přivádí děti zpět do školy)          

Cena kurzovného: 3.400 Kč/školní rok NEBO 1 700 Kč/1. pololetí, 2 000 Kč/2. pololetí 

V ceně kurzovného (včetně bezplatných bonusů): 

pronájem sportoviště, sportovní program, materiál, pedagogický dozor a trenérské vedení, sleva ve florbalovém 
obchodě FlorbalExpert, meziškolní florbalové turnaje ve velké sportovní hale Tatranu Střešovice 

Platba kurzovného a odevzdání přihlášky: 

Přihlášku odevzdejte do 24. 9. 2021. Účastnický poplatek prosím zaplaťte do 15. 10. 2021.  

Způsob platby (zvolené zakroužkujte): složenkou  /  bankovním převodem  /  fakturou  /  hotově v sídle Tatranu  

Číslo účtu:  53901515/2010 (FIO), Specifický Symbol: rodné číslo účastníka; Variabilní Symbol: 21651 (do 
poznámky o platbě uvést jméno účastníka) 

V případě platby fakturou nebo příspěvkem zdr. pojišťovny se dopředu obraťte na sekretariat@tatran.cz 

Kroužky florbalu na ZŠ Norbertov pod vedením florbalového oddílu TJ Tatran Střešovice, z.s.,  

Podpisem této přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů a se stanovami TJ 
Tatran Střešovice.

Rodné číslo:Jméno a příjmení účastníka (třída, kterou navštěvuje):

Adresa: 

V                                 dne                                             podpis zákonného zástupce
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