
                                   

INFORMACE O ODJEZDU 

 

Sraz na parkovišti u soudu v Litoměřicích v sobotu 24.8.2019 v 8.30 hodin. 

NUTN0 PŘED ODJEZDEM ODEVZDAT ! 

• průkaz pojištěnce 

• očkovací průkaz 

• potvrzení o bezinfekčnosti 

• lékařskou prohlídku (možno použít i z jiného tábora, nebo …letou prohlídku v očkovacím průkazu, která 

nesmí být starší 1 rok) 

 

ADRESA PRO POŠTU :  Penzion Krásná, Krásná 21, Pěnčín 468 21 

 

INFORMACE O PŘÍJEZDU 

 

Návrat je v sobotu 31.8.2019 mezi 11.-12.hodinou na parkoviště u soudu v Litoměřicích. 

Po celou dobu pobytu je možno volat vedoucí soustředění ( Blance Kumpánové) od 13 do 14 hod., v nutných 

případech i v jinou dobu, na tel. 777333287.  

Prosím, nedávejte dětem mobilní telefon, užijeme si to i bez nich. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vážení rodiče, 

Plavecký klub Litoměřice, z. s. pořádá ve dnech 24.8. - 31.8. 2019 letní ustředění, které se uskuteční 

v Jizerských horách , penzion Krásná. 

Cena:  3 000,-Kč zahrnuje dopravu, ubytování a stravování formou plné penze a pitného režimu, dopravu na 

výlet. 

Cena nezahrnuje vstupy a pojištění. 

Každý účastník obdrží triko s logem soustředění. 

UBYTOVÁNÍ :  9 pokojů s vlastním sociálním zařízením (2-5 lůžek) 

RÁMCOVÝ PROGRAM : suchá příprava v tělocvičně nebo na hřišti, hry a soutěže v přírodě, turistické výlety, 

diskotéka, karneval. Vše přizpůsobené počasí. 

 

Vedoucí soustředění : Blanka Kumpánová 

Trenérka : Kristýna Hosová 

Cvičitelka : Sára Doubravská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KRÁSNÁ 2019 

Plavecký klub Litoměřice , z. s. Daliborova 2078 / 7, 41201 Litoměřice,IČO 26681510 

 

Přihlašuji  _____________________________________________________dat.nar.___________ 

                                                

Bydliště : ______________________________________________________vel.trička_________ 

              na letní soustředění Krásná,penzion Krásná  v termínu 24.8.- 31.8.2019 

Podpisem na přihlášce souhlasím, že jsem byl seznámen s následujícími podmínkami: 

Soustředění se může zúčastnit pouze člen družstva, který obdrží přihlášku 

Podle příslušných předpisů může přispět na soustředění odbor.organizace, zaměstnavatel či sociální 
odbor městského úřadu 

Částka za soustředění se nevrací, v případě storna je třeba si zajistit náhradu 

Na účastníky se vztahuje schválený řád a denní režim soustředění 
 
Ubytování  je ve  2 – 5 lůžkových pokojích 

V případě prokazatelného poškození majetku v penzionu vaším dítětem, bude náhrada vyžadována 
dle vyúčtování majitele penzionu Krásná ihned po příjezdu ze soustředění 

Pozdější příjezdy či dřívější odjezdy je v nutných případech možné pouze po dohodě s vedením 
soustředění 

Při případném lékařském ošetření dítěte rodiče souhlasí s dodatečnou úhradou lékařských poplatků 

Shromažďované údaje slouží pro registraci účastníka.S osobními údaji je nakládáno ve smyslu zákona 
č.101 / 2000 Sb. Údaje jsou v předepsaných lhůtách likvidovány 

Rodiče (zák.zástupce) i dítě souhlasí s fotografováním v rámci činnosti , s archivací a s jejich použitím 
při propagaci v tisku, na internetu, atp. 

 

 otec__________________________________adresa_________________________tel._________ 
                                                                                                                                                              

                                                                                                       

matka_________________________________adresa_________________________tel.________ 
                                                                                                                                            

zák.zástupce_____________________________adresa_________________________tel._________ 

 Kontakt na osobu v případě nepřítomnosti rodičů v době konání soustředění 

 
jméno_________________________________adresa________________________________tel_________ 

 

V____________________    dne ____________ podpis rodičů(zák.zást.)____________________ 


