
  

  

ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 2022  

  
Místo:                            Nová Ves u Rýmařova 38, 795 01 Dolní Moravice  

                                        Skpolomouc.g6.cz, hned u chalupy dostatek udržovaných běžkařských  

                                         tratí                                         

Datum:                          2. 2. - 6. 2. 2022  

Odjezd:                          2.2. 2022 16:00 h, Hospůdka NAHŘIŠTI Pržno, sraz v 15:30 h  

Příjezd:                           6.2. 2022 cca 16 h , Hospůdka NAHŘIŠTI Pržno  

Stravování:                    začínáme snídaní ve čtvrtek, na středu velkou svačinou s sebou   

Cena:                              2000 kč ubytování +strava na 4 noci/ osoba  

Doprava:                        zajištěna klubem  

Platba:                           2 000 kč do 25.1 2022 na č. účtu klubu: 19 – 1683585339/0800  

Cena zahrnuje:             strava, pitný režim, ubytování, trenérské a lékařské zabezpečení,  

kapesné dle uvážení 

 

Program:                        náplní je trénink na běžkách, pěší výlety, společenské hry, sauna, bazén                             

 

Další informace:          Václav Prachař , tel. Č.  732 280 236  

Lyžařské vybavení:      možnost zapůjčení zdarma v SK Kohouti Pržno, popř. Další půjčovny                                         

v Beskydech: RUMA SPORT Ostravice, JAPA SPORT Čeladná, apod.  

  

  

 



ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA  
NA ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ  oddílu SK KOHOUTI PRŽNO 2.2.  -  6.2.2022. na Nové Vsi u Rýmařova  

 

Příjmení a jméno dítěte:______________________________________________________________________________      

Datum narození: _____________________________Pojišťovna (slovy + kód):_________________                                             

Bydliště: ____________________________________ PSČ a město (obec): _______________________________________  

  

Příjmení a jméno matky: _______________________________________________________________________________  

Mobilní kontakt: ________________________________ Email: ________________________________________________  

Příjmení a jméno otce: _________________________________________________________________________________ Mobilní 

kontakt: ________________________________ Email:_________________________________________________   

Dítě se podřizuje řádu oddílu SK KOHOUTI PRŽNO, při jeho hrubém porušení může dojít k vyloučení 

ze soustředění bez nároku na vrácení finančních prostředků. Nežádoucí jsou mobilní telefony, 

šperky, elektronika – tablety, MP3 přehrávače apod. Jejich používání výrazně ruší atmosféru akce. 

Provozovatel akce navíc neručí za jejich případné poškození a ztráty. Nedílnou součástí této přihlášky 

je potvrzení o bezinfekčnosti, bez kterého se dítě nemůže zúčastnit soustředění!  

Svým podpisem beru na vědomí výše uvedené skutečnosti.  

  

____________________________________________________________________________________________________  

podpis rodičů, případně zákonného zástupce  

------------------------------------------------------------- zde ustřihněte a odevzdejte jako závaznou přihlášku --------------------------------------------------------

-  

Přihláška se stává závaznou v případě zaplacení celé částky, kterou uhraďte    

 na běžný účet 19 – 1683585339/0800 (do poznámky pro příjemce napište jméno dítěte) a to nejpozději do  
25.1.2022, z důvodů zajištění ubytování a potřeb.  

Zájem o soustředění nahlaste na email: cyklo.deti@seznam.cz a závaznou přihlášku odevzdejte osobně na tréninku   

Potvrzení o bezinfekčnosti pak při nástupu 2.2.2022 na soustředění.  

V případě dotazů ohledně organizace a programu akce kontaktujte:  

Václav Prachař tel.č. 732 280 236  

  

  

mailto:cyklo.deti@seznam.cz


 

Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte  

ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 2022  

SK KOHOUTI PRŽNO  

2.2. - 6.2.2022  

  

           Prohlašuji, že ……………………………………………………………………………………. je v současné době plně zdravotně 

způsobilý(á) k účasti na akci, nejeví známky akutního onemocnění (např. horečky nebo průjmy), a není známo, 

že by v posledních 14-ti dnech před odjezdem na akci přišel(a) do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním 

onemocněním COVID – 19 nebo podezřelou z nákazy. Dítěti není nařízeno karanténní opatření.  

         Jsem si vědom(a) právních a finančních důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby z nepravdivých údajů 

tohoto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení dětského kolektivu.  

Telefonní a písemné spojení na rodiče po dobu pobytu dítěte na zimním soustředění:  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________   

V ___________________ dne _______________  

Podpis rodiče (zákonného zástupce):  

(Datum nesmí být starší 1 den před nástupem dítěte na akci)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


