
 Přihláška do  Panči mezinárodní hokejové školy 
Benátky nad Jizerou 202 2
_______________________________________  ______________________________________ 
Příjmení, Jméno                                                                            Datum narození 

_____________________________                                             ______________________________________    

 Telefon                                                                              Email 

  ________________________________________                     _____________________________________ 
Hráčská pozice                                                                                   Oddíl 

 

Velikost dresu/Konfekční vel.:   120 □   130 □  140 □  150 □  160 □ 170 □ 180 □ 190 □ 

□ Turnus 1 16. 07.  – 22. 07. Roč.  Cena: 11 500,-  Kč  

□ Turnus 2 23. 07.  – 29. 07. Roč.  Cena: 11 500,-   Kč  

□ Turnus 3 30. 07.  - 05. 08. Roč.  Cena: 11 500,-   Kč  
Turnus probíhá od soboty do pátku, zápis je v sobotu od 13:00 – 14:00 hod, odjezd v pátek po posledním 

tréninku.  Místo: Zimní stadion Benátky nad Jizerou, Letní stadion, Česká republika 
Slevy: 

□ 2 týdny 10 800,- Kč/týden □ 3 týdny 10 500,- Kč/týden     □ Sourozenci 10 800,- Kč týden/osoba □ Cena bez ubytování 9 000,- Kč        

□ Cena hráč HC Benátky nad Jizerou 8 000 ,-Kč/bez ubytování  □ Brankáři 10 500,- Kč/týden                         □ PIIHS HELP FOND 
□ Cena hráč HC Litvínov 11 000,- Kč/týden
Cena zahrnuje:

- 12 ( skills trénink/tématické hry/ zápasy na celé hřiště)     

- 3 specializované tréninky pro brankáře    

- 10 kondičních tréninků     

- 2 specializované tréninky zaměřené na techniku hole   

- 2 výuky teorie/video     

- 1 Panči mezinárodní turnaj barev  

- Panci International School dres a stulpny  
- návštěva hráčů CZE/KHL/NHL    
- strava vč. pitného režimu   
- slavnostní ukončení pro rodiče a děti – čtvrek 19:00 hod.   
- nepřetržitá zdravotní péče po dobu pobytu   
- covidová hygienická opatření 
- nepřetržitý pedagogický dohled   
- více jazyčná výuka -Ang/Něm/Ita/Fra 

Všechny informace k Panči mezinárodní hokejové škole naleznete zde: www.icehockeyschool-panci.com   
 

www.icehockeyschool-panci.com                                                       

_______________________________________                          

PSČ, Město                                                                                Ulice  

Všeobecné obchodní podmínky Panči mezinárodní hokejové školy:     
 Milí rodiče, milí účastníci
 , podpisem této přihlášky se účastník a jeho zákonný zástupce zavazuje ke splnění několika základních podmínek Panči mezinárodní hokejové školy: 

 • Ceny a slevy jsou výše uvedeny;
 • platbu ve výši 50% poukažte na níže uvedené číslo účtu                                                Podpisem souhlasíte s užitím materiálu (např. fotografie a videa) pro 
 • Uveďte: jméné účastníka + datum narození + turnus                                                  jejich zveřejnění – internet, facebook, Instagram, poster, reklama 
 • v EUR :

 Mikael Pancak – Hockeyschool/Salzburg                                                                     Nárok na odškodnění při neuskutečnění či dřívějšímu ukončení (ze 

              IBAN: AT 18 20404 00041241514                                                                                        strany hráče-klienta) nevzniká . Při neuskutečnění hokejové školy ze 
          BIC: SBGSAT2SXXX                                                                                                                   strany pořadatele (PMHŠ) budou peníze vráceny ve výši 100%. 

 Pro EU země nejsou žádné poplatky                                                                                                 

 v CZK                                                    

 Mikael Pancak -Hokejová škola                                                                                       Pojištění:

 Konto:  2301259322/2010                                                                                                 Všichni účastníci musí mít zdravotní pojištění, které 
                                    sports4rink. s.r. o.                                                                                                                     pokrývá náklady spojené s případným úrazem.

                

 Storno podmínky:                                                                                                                  Pravidla chování účastníka PMHŠ 
 do 26.05. 50€/ 1 250,-Kč                                                                                                      Účastník se zavazuje disciplinovaně se účastnit všech akcí                        

 do 30. 06. 50% z celkové ceny                                                                                            pořádaných PMHŠ, respektovat ubytovací řád, dodržovat pravidla.                    

 před startem 100% z celkové ceny 

Tato přihláška je po odeslání považována za závaznou. Rezervace místa Vám bude co nejrychleji potvrzena e-mailem po obdržení 50% celkové ceny . Podpisem zákonný 

 zástupce a účastník potvrzují akceptování všeobecných  podmínek a pravidel chování, která jsou výše uvedené. 

______________________________  _______________________________  _________________________________ 

Místo, Datum    Podpis zákonného zástupce                              Podpis účastníka 

Mikael Pancak                                                                                                                                                                                                         Sports4rink s.r.o.                                    IČO: 06230997 
Tel.  0043 650 7262426 AUT / 0042 737 890 113 CZE                   Platba proveďte na : Konto: 2301259322/2010                    DIČ: CZ06230997
E-mail: panci26@hotmail.com                                     Bankovní spojení v Kč                  

PIIHS HELP FOND  

 

AKCE - DARUJ  LED 

   dobrovolná částka 

na podporu hráček a 

hráčů, kteří potřebují 

naši pomoc! 

 

CZE Konto: 

Dobrovolný 

příspěvek/Sbírka  

 Platba Zn. PIIHS 

DARUJ LED 

http://www.icehockeyschool-panci.com/



