
PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V KOSTELCI N. Č. L.

„SPORTOVNĚ FOTBALOVÝ KEMP PRO DĚTI“

Jméno a příjmení:

Datum narození: 

Bydliště – adresa:

Jméno a příjmení rodiče:

Email: Telefon:

Termín:

☐ 17. 7. – 21. 7. 2023   

Cena:

3.250,- (členové SK Kostelec n. Č. l. 2.950,-)

Platba:

Zálohu 1.000,- nebo celou částku nutno uhradit společně s přihláškou nejpozději 
do 15. 6. 2023, případný doplatek pak do 30. 6. 2023.

Platbu je možné provést na účet 256281950/0300 nebo v hotovosti u p. Jiřího Vedrala nebo 
u Lenky Beránkové, u nichž je možné také odevzdat přihlášky.

Odhlášení do 15. 6. 2023 včetně bez stornovacího poplatku. Při odhlášení po tomto termínu 
je účtován storno poplatek ve výši zálohy 1.000,- Kč.

Byli jsme seznámeni s přiloženými podmínkami a pravidly letního příměstského tábora 
„Sportovně fotbalový kemp pro děti“ a souhlasíme s nimi.

V Kostelci n. Č. l. dne: Podpis rodičů:



Příloha č. 1
Podmínky a pravidla „Sportovně fotbalový kemp pro děti“

Kapacita každého turnusu je 20 dětí. Podmínkou pro konání v daném termínu je minimální 
počet přihlášených 6 dětí.

Příchod dětí do sportovního areálu „Na Americe“ bude v čase 7:45 - 8:00 odchod pak v čase 
16:00 – 16:15 (v případě jiného Vašeho požadavku je nutné domluvit výjimku s vedoucím 
turnusu). Při opakovaných kázeňských problémech může být dítě z kempu vyloučeno bez 
nároku na vrácení poplatku.

V ceně příměstského tábora je oběd, 2 x svačina, pitný režim, tréninkové plochy, pomůcky, 
kvalifikovaní trenéři.

Kemp je koncipován jako sportovní se zaměřením na fotbal. Fotbalové dovednosti ale nejsou
podmínkou pro přihlášení na kemp. Náplní dne bude:
fotbalový trénink (obratnostní, pohybová a fotbalová cvičení a hry)
všeobecný rozvoj (atletika, gymnastika, strečink apod.)
+ další pestrý program v přírodě a prožitkové aktivity
kemp bude zakončen pátečním táborákem s rodiči

Vedoucím kempu je:
v termínu 17. 7. – 21. 7. 2021 – Jiří Vedral (739 488 133, jirivedral@centrum.cz)

První den je třeba odevzdat:
- potvrzení o zdravotní způsobilosti (vystavuje lékař, stačí nám kopie)
- bezinfekčnost a informace o zdravotním stavu (viz příloha 2)
- kopii kartičky pojištěnce
bez těchto dokladů nebude dítě na kemp přijato.



Příloha č. 2

BEZINFEKČNOST A SOUHLAS S POSKYTOVÁNÍM ZDRAVOTNÍCH
SLUŽEB

Jméno a příjmení: 

Datum narození:  

Souhlas zákonných zástupců s poskytováním zdravotních služeb dítěti

paní ……………………….………………………………..…. (matka dítěte) a 

pan ……………………………………………………………. (otec dítěte)

tímto udělují souhlas s tím, aby během pobytu dítěte na Sportovně fotbalovém kempu pro 
děti pořádaném Sportovním klubem Kostelec nad Černými lesy, z.s. byly dítěti v případě 
nemoci či úrazu poskytovány veškeré potřebné zdravotní služby dle zákona č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách (dále jen zákon), a dále aby oprávněný zástupce (hlavní vedoucí, 
zdravotník) obdržel(a) informace o zdravotním stavu dítěte a o navržených zdravotních 
službách dle ust. § 31 zákona a na jejich základě udělil(a) v souladu s ust. § 34 zákona 
písemný informovaný souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, které mohou být dle ust. 
§ 35 odst. 2 bodu 1. zákona poskytnuty se souhlasem obou rodičů (zákonných zástupců).

Bezinfekčnost

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu. Dítě nejeví známky akutního 
onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil 
karanténní opatření. Není mi také známo, že by dítě v posledních 14ti dnech přišlo do styku s
osobami, které onemocněly infekční nemocí.
Dítě je schopno účasti na soustředění.

V Kostelci n. Č. l. dne: Podpis matky:

Podpis otce:



DATUM NESMÍ BÝT STARŠÍ NEŽ JEDEN DEN PŘED
NÁSTUPEM!
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