Letní soustředění KK Stadion Praha – Příbram 2020
Místo:
Vedoucí soustředění:
Termín:
Zahájení:
Ukončení:
Stravování:
Záloha:
Doplatek:

Zimní stadion Příbram
Michaela Kaňáková/Michálek Jiří
09. 8. – 20. 8. 2020
09. 8. ve 13:00 hodin
20. 8. v 11:00 hodin
3x denně, začíná se 11. 8. večeří, končí se 22. 8. snídaní
5 000,- Kč do 30. dubna 2020
do 30. června 2020,
neuhrazením doplatku je zrušena účast na soustředění a záloha
propadá ve prospěch KK Stadion Praha
platba bezhotovostně na účet 200803369 / 0800
do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte – soustředění Příbram –
záloha/doplatek

Stornopoplatek:

- zrušení soustředění od 1. 7. do 6. 8. 2020 40% ceny
- zrušení soustředění 7 dní před zahájením soustředění 50% ceny
- zrušení soustředění 2 dny před zahájením soustředění 80% ceny

V ceně soustředění je zahrnuto:
-

platba za ledovou plochu 3 lekce denně
platba za použití tělocvičny pro suchý trénink a balet 2x denně
ubytování v objektu ZS ve 3lůžkových pokojích se soc. zařízením
stravování 3x denně v restauraci v prostorách ZS
platba za ubytování a stravování trenérek a cvičitelky rozpočítaná mezi účastníky
platba za ubytování a stravování hlídacích matek rozpočítaná mezi účastníky
návštěva aquaparku

V ceně soustředění není zahrnuto:
-

doprava, pitný režim
platba trenérkám a cvičitelce a baletce
úrazové pojištění
pojištění storno poplatku – řeší sám objednatel

Rodiče ubytovaných dětí předají vedoucí soustředění při nástupu na soustředění:
1.
2.
3.
4.
5.

průkaz zdravotního pojištění dítěte
posudek a zdravotní způsobilosti dítěte ne starší jednoho roku – od lékaře
potvrzení o bezinfekčnosti ne starší jednoho dne – stačí od rodičů
u menších dětí kapesné
prohlédnuté hlavy od vší

Podepsanou stranu 1 a Přihlášku odevzdejte v kanceláři na ZS Nikolajka nebo sken
e-mailem nejpozději
do 25. 4. 2020.
Jméno dítěte ………………………………………………………….
V Praze, dne …………………
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podpis zákonného zástupce ……………………………

Přihláška na letní soustředění KK Stadionu Praha – Příbram 2020
Závazně přihlašuji svou dceru / syna ………………………………………………………….
datum narození……………………………………
bytem……………………………………………...
zákonný zástupce/telefon……………………………………………………………………….
Zaškrtněte požadovaný rozsah objednávky:
Cena pro ubytované
2.týdny
09.8.2020 - 20.8.2020
1.týden
09.8.2020 - 14.8.2020
2.týden
15.8.2020 - 20.8.2020

13.400,00 Kč
6.700,00 Kč
6.700,00 Kč

Cena pro dojíždějící s jídlem
2.týdny
09.8.2020 - 20.8.2020
1.týden
09.8.2020 - 14.8.2020
2.týden
15.8.2020 - 20.8.2020

8.500,00 Kč
4.300,00 Kč
4.200,00 Kč

Cena pro dojíždějící bez jídla
2.týdny
09.8.2020 - 20.8.2020
1.týden
09.8.2020 - 14.8.2020
2.týden
15.8.2020 - 20.8.2020

6.000,00 Kč
3.000,00 Kč
3.000,00 Kč

Výměna turnusů.

1. Týden končí v pátek po odpoledním tréninku – nutno vyklidit
pokoje do 20:00 hodin, stravování končí večeří
2. Týden nastupuje v sobotu ráno na první trénink, stravování začíná
obědem

Stornopoplatek:

- zrušení soustředění od 1. 7. do 6. 8. 2020 40% ceny
- zrušení soustředění 7 dní před zahájením soustředění 50% ceny
- zrušení soustředění 2 dny před zahájením soustředění 80% ceny

Svým podpisem stvrzuji, že s výše uvedenými podmínkami soustředění souhlasím.

V Praze, dne …………………
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podpis zákonného zástupce ……………………………

Nezapomeňte s sebou:
Brusle, chrániče, hadr na otření bruslí, krabici papírových kapesníků, oblečení na led +
náhradní oblečení na led, rukavice (alespoň 2x), čelenka nebo čepice, CD s hudbou (pokud
máte), šaty na závěrečnou exhibici (pokud máte), oblečení do tělocvičny, tenisky do
tělocvičny (čisté a pokud možno se světlou podešví), piškoty nebo gymnastické cvičky,
švihadlo, plavky, rukávky pro neplavce, ručník, přezůvky nebo pantofle, hygienické potřeby,
spodní prádlo a ponožky, oblečení a obuv na ven (tenisky na ven, tepláky, trička, mikina),
oblíbenou hračku nebo knížku (u menších dětí), pitný režim. Seznam doplňte dle Vašeho
uvážení.
POZOR za mobilní telefony, tablety a mini počítače si ručí každý sám.

Vaše dotazy ráda zodpoví:
pí. Kaňáková – mobil: 606 487 705
p. Michálek Jiří – mobil: 602 366 742
---------------------------------------

zde odstřihněte (v den odjezdu) ---------------------------------------

Prohlášení o bezinfekčnosti
Prohlašuji, že hygienik ani ošetřující lékař nenařídil mému dítěti…………………………….
bytem………………………………………………………………………………………….
ani jiným osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti karanténní opatření a že mi není
známo, že by v posledním týdnu přišlo moje dítě do styku s osobami, které onemocněly
přenosnou nemocí. Prohlašuji, že mé dítě nemá vši ani hnidy. Jsem si vědom/a právních
následků, které by mě postihly, kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé.
Charakter provozu hromadné akce vyžaduje, aby zákonní zástupci dítěte uvedli případné
závažné skutečnosti o zdravotním stavu, které vyžaduje mimořádnou pozornost (např. alergie,
trvalé užívání léků apod.). Léky s návodem k užívání odevzdejte vedoucí soustředění
v označené obálce spolu s průkazem pojištěnce.
Alergie:
Trvalé užívání léků:
Telefonní spojení na rodiče:
Toto prohlášení nesmí být starší než 1 den od nástupu na soustředění.

V ……………, dne ………………
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podpis zákonného zástupce ………………………

