
 

Závazná přihláška na atletické soustředění Sušice 2013 

 

Závazně přihlašuji svého syna/dceru………………………………………………………. na atletické soustředění 

konané v termínu od 4.8. do 9.8. 

Datum narození: ………………… 

Zdravotní pojišťovna: …………………… 

 

Bydliště: ………………………………………………………………………………............................................ 

 

Kontakt:   matka mob:…………………….. 

 

  otec mob: ……………………… 

 

Používané léky a jejich dávkování, případně upozornění rodičů na případné potíže (např. alergie, atd):    

                                                            …………………………………………………………………………………… 

 

     ……………………………………………………………………………………. 

 

     ……………………………………………………………………………………. 

 

 
Náklady ve výši 2500 Kč uhraďte do 22.6.2013 . 
Finanční částku uhraďte převodem na bankovní účet vedený u Fio banky. Číslo účtu  2300184904/2010. Do 
poznámky pro příjemce uveďte jméno přihlášeného dítěte a jako variabilní symbol datum narození ve formátu 
ddmmrrrr. Př (4.srpna 2013 = 04082013)  

 

 

Zároveň svým podpisem stvrzuji, že zdravotní stav mého dítěte nebrání účasti na atletickém soustředění 4.8. – 9.8. 
2013 

 

 

 

 

Podpis rodiče: ………………………… 



Seznámení žáků s bezpečností  

Odevzdáte v den nástupu!! 
 

 

s dodržováním bezpečnostních předpisů  po dobu konání atletického soustředění (AS). 

Obecné: 

-všichni účastníci AS jsou povinni řídit se programem AS, denním programem, pokyny trenérů. 

- všichni účastníci jsou povinni dodržovat všechna bezpečnostní a hygienická pravidla, jídelní a pitný režim 

- účastníci jsou povinni neprodleně hlásit všechny změny zdravotního stavu a všechny okolnosti, které by mohly znamenat 

ohrožení vlastní nebo ohrožení jiných osob 

Poučení žáků o chování na AS 

 Účastníci nesmí bez dovolení trenérů: 

-vzdalovat se mimo stanovené místo ( opustit vyhrazené prostory pro skupinu smí jen se svolením trenéra ) 

-na ubytovně, stadionu cokoli  poškozovat - veškeré poškozené věci v prostorech konání AS uhradí viník (pokud nebude   

      zjištěn rozpočte se částka na všechny). 

-návštěvy na pokojích po večerce jsou zakázány 

 -navazovat kontakt s cizími lidmi 

Žáci jsou povinni: 

 -dodržovat noční klid, platí zákaz přechovávání a konzumace alkoholu, cigaret a jiných drog;  

 -chránit se před prochladnutím a přehnaným opálením 

 -všichni žáci si individuelně přečtou požární a ubytovací řád ubytovny. 

 

 

Seznámil(a) jsem se všemi výše uvedenými body a budu se jimi řídit. 

Při porušení pravidel bude dítě ze soustředění vyloučeno. V takovém případě nebude vrácena uhrazená částka. Rodiče budou 

telefonicky informováni, aby si své dítě odvezli - na vlastní náklady. 
 

Za cenné věci (mobilní telefony, přehrávače, rádia, peněžní obnosy atp.) trenéři neručí. 

 

S sebou je nutné vzít průkaz zdravotní pojišťovny (nebo kopie) !!! 

Potvrzení je jednou z podmínek nástupu  na AS. 
 
 

Svým podpisem prohlašuji, že zdravotní stav mého dítěte je dobrý, nejeví známky infektu a nebrání v účasti na 

atletickém soustředění. 
(Datum nesmí být starší 3 dnů od nástupu) 
 

 

 

Datum:______________ Podpis žáka:__________________________Podpis rodiče: _______________________ 

 

 


