Kola s judem 2019

Informace o soustředění Kola s judem 2019
Odjíždíme ve středu 8. 5. 2019 v ranních hodinách z berounského vlakového nádraží. Při odjezdu prosíme o odevzdání léků s popisem a kopie průkazu zdravotní pojišťovny zdravotnici Jiřině. Vrátíme se v neděli 12. 5. 2019
v podvečer. Přesnější informace Vám včas sdělíme.
Ubytováni budeme v ubytovně TJ Lokomotiva Mariánské Lázně. Stravování budeme zajišťovat částečně sami,
částečně v restauraci, která je součástí ubytovny. Stravování začínáme sobotním obědem, končíme nedělním
obědem a lehkou odpolední svačinou.
Denní program:
• Zatrénujeme si s kolegy z Mariánských Lázní a užijeme si společný večer a grilování.
• Projedeme se na kole (výlety o délce cca 30km).
• Uspořádáme malý klubový turnaj mezi mariánskolázeňskými, chebskými a našimi borci.
• Projdeme si Mariánské Lázně, navštívíme Zpívající fontánu a oblíbené lanové hřiště.
• Vykoupeme se v mariánskolázeňském bazénu.
Rodiče se mohou těšit na tradiční reportáže doplněné aktuálními fotografiemi, které budeme publikovat každý
den po večerce na naší facebookové stránce. Reportáž a fotografie z minulého ročníku můžete na našem webu
shlédnout zde:: http://judovicnezsport.cz/kola-s-judem-2018.
Nezapomeňte zabalit:
• Kopii průkazky zdravotní pojišťovny,
• léky s popisem,
• lahev na pití pro zajištění pitného režimu na tréninku i na kole,
• vybavení a oblečení na kola (funkční kolo, přilbu, brýle, rukavice, lahev na pití, alespoň jednu náhradní duši,
   lepení atd.),
• oblečení na procházky (především pohodlné boty a pláštěnku),
• plavky a vybavení do bazénu,
• věci každodenní potřeby (ponožky, spodní prádlo, pyžamo, ručník a běžné toaletní potřeby na 5 dní),
• kimono na judo,
• přiměřené kapesné,
• svačinu a pití na cestu.
V žádném případě nebalte:
• Mobilní telefony a jinou podobnou zábavní elektroniku (opravdu je zabavíme, vypneme a vrátíme po návratu).
Důležité upozornění:
• Vyhrazujeme si právo soustředění zrušit při účasti menší než 20 účastníků. V případě zrušení zaplacené peníze vrátíme, nebo převedeme na jinou akci (dle dohody). Informovat Vás budeme hned po uzávěrce přihlášek na našem
webu a Facebookové stránce (facebook.com/judovicnezsport).
Cena soustředění je 4.900,- Kč. Cena zahrnuje dopravu včetně kol, ubytování, stravu, pronájem tělocvičny a vstup
do bazénu. Zálohu 1.500,- Kč prosíme uhradit nejpozději do 29. 3. 2019 s odevzdáním přihlášky, doplatek 3.400,-Kč
do 26. 4. 2019. Peníze můžete poslat na účet spolku 210 034 7991 / 2010, jako variabilní symbol uvádějte své
mobilní číslo.
V případě jakýchkoli nejasností piště, nebo volejte (karel.dvorak@czechjudo.cz, +420 602 251 370).
Karel Dvořák

judovicnezsport.cz
Tento list si ponechte

Přihláška na soustřední kola s judem 2019
A. Informace o účastníkovi
Jméno a příjmení: . ........................................................................................................................................................
Rodné číslo: ..................................................................................................................................................................
Trvalé bydliště: ..............................................................................................................................................................

B. Informace o rodičích
Alespoň jeden z telefonických kontaktů musí by měl být na člena rodiny, který bude k dispozici po celou dobu trvání
soustředění (v případě nutnosti přijet pro dítě). Pokud nebude mít ani jeden z rodičů možnost dostavit se, uveďte
prosím kontakt na náhradní osobu (prarodiče, …).

Otec

Matka

Jméno a příjmení:  ..........................................................

Jméno a příjmení:  ..........................................................

Trvalé bydliště: ...............................................................

Trvalé bydliště: ...............................................................

Tel. číslo: ........................................................................

Tel. číslo: ........................................................................

E-mail: ............................................................................

E-mail: ............................................................................

C. Náhradní osoba
Jméno:  ..........................................................................................................................................................................
Trvalé bydliště: ..............................................................................................................................................................
Tel. číslo: .......................................................................................................................................................................

D. Plná moc pro
Jméno a příjmení: Karla Dvořáka
Narozen: 15.6.1964
Bydliště: Loděnice,Jánská Druhá 38, 267 12 Loděnice
Jméno a příjmení: Jiřinu Kryllovou
Narozen: 29. 3. 1972
Bydliště: Bratronice 150, 273 63 Bratronice
Jméno a příjmení: Ing. Pavla Vokáče
Narozen: 14. 2. 1974
Bydliště: Koněvova 203, 130 00 Praha 3
k mému zastupování v rozsahu všech práv a povinností v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb výše
uvedenému nezletilému dítěti dle zákona číslo 372/2011 Sb., o zdravotních službách (dále jen zákon), zejména aby
obdržel informace o zdravotním stavu výše uvedeného nezletilého dítěte a o navržených zdravotních službách dle
ustanovení §31 zákona a na jejich základě udělil v souladu s ustanovením §34 zákona písemný informovaný souhlas
s poskytnutím zdravotních služeb, které mohou být dle ustanovení §35 odstavce 2 bodu 1 zákona poskytnuty se
souhlasem obou rodičů.
Tato plná moc je platná pouze pro potřeby soustředění „Kola s judem 2019“ v termínu od 8. 5. 2019 do 12. 5.2019.
O všech skutečnostech změněného zdravotního stavu dítěte bude rodič informován.



Podpis zákonného zástupce: ............................................
Vyplněnou přihlášku odstřihněte a odevzdejte do 29. 3. 2019

