
Kroužek Juda a sebeobrany na vaší základní škole Labská
Sk Tori Judo Brno

S O U H L A S  K  V Y Z V E D N U T Í  Z  D R U Ž I N Y  N A  Ú V O D N Í  T R É N I N K

Kursovné 1. 600,-Kč na celý školní rok (období říjen - květen)

Na programu jsou především pádové techniky a prvky z JUDA, dále techniky ze sebeobrany, Karate, Kung-fu, úpolové 
hry. Pro zájemce soutěže, prázdninové a víkendové soustředění, příměstské tábory s možností zkoušek na vyšší pás. Pro 

každého z nás je velmi důležité nezranit se při pádu, hlavním cílem je proto rozvoj všeobecné obratnosti, nácvik 
pádových technik jako prevence úrazů a sportovní vyžití dětí. Celý projekt výběru talentované mládeže a mimoškolních 
aktivit dětí probíhá ve spolupráci s Českým Svazem JUDA a naším sportovním klubem SK TORI Judo Brno,z.s., sídlícím na 

ZŠ Kotlářská 4, kde probíhá intenzivnější příprava. Působíme na brněnských školách již od roku 2003. 
Hlavním organizátorem a jedním z trenérů je Lukáš Hořt, 

držitel několika mistrovských stupňů, bývalý reprezentant ČR (9.MS 2001, 9.ME 2001, 2002). 

 o vyzvednutí svého dítěte na úvodní hodinu …                    
(prosím informujte předem školní družinu, k uvolnění je požadován váš souhlas)

  ………….............................................................................................…   ….....….

 (zák. zástupce):   ……....…..................................…..........................................     

 Potvrzuji, že můj syn/dcera nemá od lékaře nařízené žádné pohybové omezení a bude po úvodní hodině:  
   a)          b) 

Kurzy neobsahují úrazové pojištění. Pokud si své dítě přejete připojistit proti úrazu, můžete využít nabídky pojištění ČSJu v 
rámci uhrazené licence 300,- /kalendářní rok - zaškrtněte v online přihlášce.

                                          :       

                                                                                                    ..................................................................................................................................

Cvičení je určeno pro žáky 1.stupně, od 1. do 5.tříd ZŠ. Po domluvě s trenérem lze věková hranice upravit. Cvičební úbor na 
úvodní hodinu z tělesné výchovy. Kursovné je nevratné. V případě dlouhodobé nemoci, úrazu nebo pandemie může být 

kursovné převedeno na další školní rok, sportovní akce Juda, soustředění probíhajících o všech prázdninách apod.

 nebo na t

Mám zájem ANO NE

Jméno žáka Třída

  Mobil

odcházet domů sám/sama vyzvednut rodičem

Podpis  rodičů

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zde--ustřihnout----

Začínáme od října. Na intenzivnější tréninky do oddílu 
na ZŠ Kotlářská můžete přijít hned nebo i později v průběhu celé sezony.

x x

x x

K vyzvednutí z družiny na úvodní hodinu je třeba mít u sebe cvičební úbor a pro trenéra horní díl tohoto info-lístku 

podepsaný zákonným zástupcem. Přihlášku je nutné vyplnit on-line na www.judo-brno.cz/prihlaska
Kursovné 1.600,- je možné uhradit v hotovosti po skončení úvodní hodiny. Pozdější platby bude možné zaslat pouze na 

účet. Platby můžete provádět do konce září na č.ú.: 260 1344 940 / 2010,         
VS: váš mobil, který uvádíte v on-line přihlášce, Poznámka: ZS Labska + jméno žáka.

Více informací na www.judo-brno.cz el. č. 777 89 42 24.  

Budeme se na vás těšit. Pořádáme také Baby-Judo cvičení pro děti od 4let.

„KLUB ROKU 2015"
Český Svaz Juda vyhlásil 
SK TORI JUDO BRNO, z.s.

nejúspěšnějším 
oddílem ČR

- kategorie starších žáků -

Děkujeme všem našim dětem,
rodičům za jejich podporu a celému 

týmu trenérů.

Vzhledem k virové situaci bude letos poprvé úvodní trénink probíhat bez přítomnosti rodičů. Děti si před tréninkem 
vyzvedneme ve školní družině nebo u krčku - vchodu u bazénu. 

Výuka probíhá vždy ve Čtvrtek v 16:30 - 17:30 hodin.
První zkušební „cvičební” trénink proběhne 17. září 2020.
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