
Milí příznivci Pantakovek, 
 
nenechte si ujít  již 40. LETNÍ PANTAKOVÉ HRY a vyplňte, prosím, tuto elektronickou přihlášku za každého člena 
rodiny / skupiny, kterou přihlašujete.   
 
Vyplněním přihlášky se závazně přihlašujete na 40. LETNÍ PANTAKOVÉ HRY v termínu 22.–24. 6. 2018 - tradičně v 
Soběslavi na stadionu. 
 
ZA KOLIK:  (jako loni) 
 
PLATBA PŘEDEM NA ÚČET: 

 TAK 350 Kč  
 neTAK 400 Kč 
 soutěžící děti od 2 do 15 let 180 Kč 

PŘIHLÁŠKY A PLATBY až na místě  

 dospěláci 450 Kč 
 soutěžící děti 200 Kč 

Platí se i letos na účet. Velmi nám tím usnadníte práci s organizací a vybíráním peněz na místě.  
účet číslo: 670100-2206805890/6210. VS 40201801…26 (402018 a číslo trasy) – do zprávy pro příjemce, prosím 
uveďte i kdo platí – jméno / název skupiny. 
 
UBYTOVÁNÍ: 
- v tělocvičně a dětské tělocvičně (rodinné šatny už nefungují) ve vlastním spacáku je zahrnuto v ceně startovného 
- v ubytovně za příplatek 190 Kč/noc - spaní v posteli s peřinami v ubytovně nad tělocvičnou.  
Kapacita postelí bude cca 50 - 70 míst. 
 
Přihlášku pro týmové sporty  

 podá šéf trasy nebo určený zástupce - kapitán - souhrnně za všechny tři sporty Monice Misíkové do 9. 
6. 2018 emailem na adresu monika.misikova@seznam.cz..   

 nohejbal max 12 týmů 
 volejbal max 8 týmů 
 beach (podle počtu přihlášených týmů na volejbal a nohejbal, stanovíme maximální počet 

týmů na beach. Jde nám o to, abyste si zahráli, ale také o to, aby se turnaje 
dohrály. Do turnaje vezmeme týmy podle pořadí přihlášení, ale půjde nám i 
o pestrost tras - (příklad: T20 si nahlásí 5 týmů na beach a trasa 8 se 
přihlásí až 9.6. a už by se nevešla, ubereme tedy jeden tým T20) 

Na kuželky, pétanque a píč-cup budou přihlášky přijímány před zahájením soutěží. 
Uzávěrka elektronické přihlášky bude ve čtvrtek 21. června  2018 o půjnoci.      
 
SOUTĚŽ 
 
Do 17. 5. přijímáme návrhy na 7 disciplínu víceboje a následně vás necháme hlasovat. Vítězný návrh a 
vylosovaný hlasující budou oceněni!       
Tak neváhejte a své návrhy (max. 3) registrujte zde. Navrhujte prosím disciplíny, které nevyžadují složité nebo 
speciální pomůcky. Pokud navrhujete nějakou disciplínu, která vyžaduje speciální pomůcky, navrhujte jen to, co 
můžete sami zajistit a dovézt do Soběslavi. Díky za pochopení a těšíme se na vaše návrhy.    . 
 
Celý realizační tým se na vás již těší. Díky za pozornost, hlaste se a cca za 7 dní čekejte další informace ohledně 
občerstvení atd. 
 
Krásné dny 
 
Veronika Jiravová T20 
mobil: 775 075 790 
Facebook 
 


