
 
PŘIHLÁŠKA – letní soustředění 2016  

Vyplnit, podepsat a odevzdat spolu se zálohou 500,- Kč trenérům nejpozději do konce května 2016 

Potvrzujeme, že náš syn: 

Jméno a příjmení: ___________________________________________________________ nar. dne ______________________  

Trvale bytem: ____________________________________________________________________________________________ 

se zúčastní/nezúčastní* letního soustředění 2016, které se koná ve dne 5. – 12. 8.2016 ve Vinařicích. 

Bereme na vědomí, že účastnický poplatek činí 1.700,- Kč s tím, že zálohu 500,- Kč zaplatíme v hotovosti nejpozději 
do konce května 2016 k rukám trenéra a doplatek 1.200,- Kč zaplatíme v hotovosti v den odjezdu na soustředění a 
předáme trenérovi podepsanou a vyplněnou Plnou moc a vyplněný a podepsaný List účastníka soustředění. Plná moc a 
List účastníka jsou ke stažení k dispozici na stránkách www.hazenalouny.cz  

Sdělujeme, že otec dítěte ________________________________________________ se bude/nebude* coby doprovod a 
dozor dětí účastnit cyklistických výletů pořádaných v rámci soustředění. 

Sdělujeme, že matka dítěte _______________________________________________ se bude/nebude* coby doprovod a 
dozor dětí účastnit cyklistických výletů pořádaných v rámci soustředění. 

Bereme na vědomí, že v sobotu 6. 8.2016 se ve Vinařicích koná sobotní grilování a posezení s rodiči a přáteli házené. Pozvání na 
grilování přijímáme/nepřijímáme*, a to v počtu ___________ lidí. 

Potvrzujeme, že náš syn, pokud nebude nemocen či zraněn, se neprodleně po skončení letního soustředění zapojí/nezapojí* 
do letní přípravy a bude/nebude* pravidelně navštěvovat tréninkové jednotky až do zahájení mistrovských utkání. Letní 
příprava bude probíhat ve Sportovní hale v Lounech 3 x týdně v odpoledních hodinách. Důvodem, že syn nebude po skončení 
soustředění pravidelně navštěvovat tréninkové jednotky, jsou tyto důvody: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________. 

 
V Lounech dne ____________________ 
 
 
        ___________________________________ 

  podpisy rodičů  

* - nehodící se škrtněte 

http://www.hazenalouny.cz/
http://www.hazenalouny.cz/


 
LIST ÚČASTNÍKA – letní soustředění 2016  

Vyplnit, podepsat a odevzdat trenérům v den odjezdu na soustředění 

TJ Lokomotiva Louny, oddíl házené, pořádá letní soustředění.  

1. Všeobecné a konkrétní podmínky účasti 

Přihlášení dítěte: 

Dítě je na soustředění přihlášeno vyplněním a předáním písemné přihlášky svému trenérovi společně se zaplacením zálohy 500,- Kč. Současně 
s předáním přihlášky trenérovi rodič souhlasí s podmínkami a pravidly přihlášení. Stvrzuje, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je 
respektuje. 

Platba: 
Podmínkou pro zařazení mezi účastníky soustředění je zaplacení účastnického poplatku ve výši 1.700,- Kč, který musí být zaplacen co do částky 

500,- Kč v hotovosti nejpozději do konce května 2016 a do co částky 1.200,- Kč v hotovosti nejpozději v den odjezdu na soustředění. 
Neúčastní-li se přihlášené dítě soustředění bez závažného důvodu a nebude-li z tohoto důvodu rodiči prokazatelně omluveno nejpozději do           
4. 8.2016, nemá klub povinnost vrátit zaplacenou záloha 500,- Kč. 

Podmínky pro zrušení pobytu: 
Poruší-li na soustředění dítě vážným způsobem zásady slušného chování a jednání, nebude-li se řídit řádem soustředění, neposlechne-li pokyny 

trenéra, oznámíme rodičům tuto skutečnost a vyhrazujeme si právo zrušit jeho účast na soustředění bez nároku na vrácení peněz. 

Odjezd na soustředění: 
Odjezd na soustředění bude v pátek 5. 8.2016 v 17:00 hod od Sportovní haly v Lounech – na kolech. Zavazadla budou na místo 

dopravena doprovodným vozidlem. 
Podmínkou pro nástup na soustředění je mít u sebe průkaz zdravotního pojištění (popř. kopie), vyplněnou a podepsanou Plnou moc (beze jména 

komu je určena – bude vyplněno dle potřeby) a vyplněný a podepsaný List účastníka soustředění. 

Odjezd ze soustředění: 
Odjezd ze soustředění bude v pátek 12. 8.2016 v odpoledních hodinách. Čas bude upřesněn. Odjíždí se na kolech s cílem Sportovní hala 

v Lounech, kde bude možné si děti převzít. Zavazadla budou do Loun dopravena doprovodným vozidlem. 

Povinné vybavení: 

Kolo s povinnou výbavou (po odborném servisu), cyklistická přilba, láhev na pití, sportovní vybavení (na kolo, běh a další sportovní aktivity), 
švihadlo, ešus (nebo nějakou misku), příbor (vidlička, nůž, lžíce), hrneček, karimatka nebo nafukovací matrace, spacák, hygienické potřeby, průkaz 

zdravotního pojištění účastníka (popř. kopie). 

Upozornění: 
Hlavní náplní soustředění je především jízda na kole a běh. Z toho vyplývá zejména povinnost rodičů vybavit své dítě jízdním kolem, které je 

způsobilé provozu na pozemních komunikacích a je odborně servisováno. S tím souvisí i povinnost rodičů seznámit dítě s pravidly silničního provozu 
a zásadami chování cyklisty v tomto provozu. Oddíl či trenéři nenesou odpovědnost za škodu, která dítěti vznikne porušením těchto povinností 

rodičů.   
Rodiče jsou odpovědni za ztráty nebo škody způsobené jejich dětmi, které způsobí úmyslně nebo činností, která je v rozporu s řádem soustředění. 
Rodič poučí své dítě o naprostém zákazu užívání jakýkoliv omamných látek, drog, pití alkoholu, kouření a opuštění objektu soustředění bez vědomí 

dozoru. 
Neručíme za případnou ztrátu cenných věcí (mobilní telefony, elektronické hry, zlaté šperky, atd.). Proto nedoporučujeme tyto věci brát s sebou. 

 
Kontakty: 
Po dobu letního soustředění je nutné, aby rodiče byli na příjmu pro případ předání informací v případě mimořádné situace. Je nepřípustné, aby se 

trenéři ani jednomu z rodičů nemohli dovolat. 

Kontakty na trenéry: Starší dorost - Miroslav Jahn (731500719) 

  Mladší dorost - Milan Langr (724540521), Vladimír Brand (602331442) 
  Starší žáci – Daniel Popelka (604347467), Jaroslav Trkovský (603155477) 
  Mladší žáci – Jiří Trhlík (605973031), Jan Čermák (604962768) 

http://www.hazenalouny.cz/


2. Řád soustředění – prosíme rodiče o poučení účastníků 

Každý účastník soustředění: 
 se bude chovat k ostatním účastníkům čestně a kamarádsky 

 se vyvaruje používání vulgárních výrazů 

 se bude po celou dobu konání soustředění řídit pokyny trenérů, dozorů 
 se bez vědomí a svolení trenéra nesmí vzdálit z prostoru areálu soustředění, a to ani do nejbližšího okolí  

 šetří zařízení areálu 

 je povinen udržovat prostor areálu soustředění a okolí v čistotě 
 se řídí řádem soustředění a režimem dne, dodržuje noční klid 

 nahlásí každý i sebemenší úraz a zdravotní potíže trenérovi  

 nastupuje k jídlu vždy umytý 
 vypůjčené věci je povinen účastník nepoškozené vrátit. 

 

Každý účastník soustředění dodržuje: 
 zákaz práce se zápalkami či zapalovačem 

 zákaz používání mobilního telefonu v době programu a nočního klidu 
 zákaz konzumace alkoholu, kouření a používání jiných drog a omamných látek 

 přísný zákaz jakéhokoli omezování či zneužívání ostatních účastníků soustředění (šikana) 

Jakýkoliv problém každý účastník nahlásí svému trenérovi. Každý přestupek bude konzultován s trenérem. V případě nedodržení řádu soustředění 
účastník riskuje, že bude vyloučen ze zbytku soustředění, bez nároku na vrácení peněz. 

Bereme na vědomí všeobecné a konkrétní podmínky účasti, taktéž jsme seznámili syna s řádem soustředění, pravidly silničního provozu a zásadami 
chování cyklisty v tomto provozu a souhlasíme s podmínkami účasti na soustředění. Dále prohlašujeme, že jízdní kolo našeho syna je způsobilé 
provozu na pozemních komunikacích, je odborně servisováno a že jsme syna seznámili s pravidly silničního provozu a zásadami chování cyklisty 

v tomto provozu. 

V Lounech dne ____________________ 

 
 
      ____________________  ____________________ 

podpis účastníka   podpisy rodičů  

3. Písemné prohlášení rodičů 

Prohlašuji, že moje dítě 

Jméno a příjmení: _______________________________________________________________________ nar. dne _________________________  

Trvale bytem: ___________________________________________________________________________________________________________ 

je úplně zdravé a okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil dítěti, které je v mé péči, karanténní opatření ani zvýšený lékařský dozor a že mi 
není známo, že by v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou infekční chorobou. Jsem si plně 

vědom právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 

Upozornění 

Dítě trpí alergií na ________________________________________________________________________________________________________ 
 
Dítě pravidelně užívá tyto léky (uveďte dávkování) ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Adresy zákonných zástupců dosažitelných v době soustředění: 

Jméno, příjmení _________________________________________________________________________________________________________ 

Adresa ___________________________________________________________________________  Telefon _____________________________ 

V Lounech dne ____________________ 
 

 
 

      ____________________  ____________________ 
podpis účastníka   podpisy rodičů  



 

PLNÁ MOC – Zmocnění a určení osoby 
oprávněné dle zákona o zdravotních službách 

Vyplnit, podepsat a odevzdat trenérům v den odjezdu na soustředění 

Údaje zákonného zástupce:  

Jméno a příjmení: ______________________________________________________________ nar. dne ___________________  

Kontakt (telefon, e-mail): ___________________________________________________________________________________ 

 
Údaje nezletilého dítěte:  

Jméno a příjmení: ______________________________________________________________ nar. dne ___________________  

Trvale bytem: ____________________________________________________________________________________________ 

 
Jako zákonný zástupce zmocňuji pana/paní ____________________________________________________________________,  
 
nar. _____________________, trvale bytem ___________________________________________________________________,  

 
aby po dobu konání sportovního soustředění, tj. od 5. 8.2016 do 12. 8.2016 uděloval za mé nezletilé dítě souhlas s poskytnutím 
zdravotních služeb, jejichž potřeba v této době nastane (např. ošetření úrazu i takového, jenž nespadá do kategorie nezbytné 
péče, léčba běžných nemocí).  

Současně souhlasím s tím, aby ve shora uvedené době byl zmocněnec informován o zdravotním stavu mého nezletilého dítěte ve 
smyslu ustanovení §31 zák.č.372/2011Sb.  

Zároveň určuji pana/paní _________________________________ osobou, na jejíž nepřetržitou přítomnost má moje nezletilé 
dítě právo při poskytování zdravotních služeb podle §28 odst. 3 písm. e) bod 1, a to ve shora uvedené době konání sportovního 
soustředění.  

 
V Lounech dne ____________________ 
 
 
 
 
         ____________________ 

   podpis rodiče  

http://www.hazenalouny.cz/

