
 

 

 



Informace o soustředění Podzimní prázdniny s judem 2020 
 

Odjíždíme ve středu 28. 10. 2020 v ranních hodinách vlakem z Berouna, zavazadla povezeme autem. Sraz účastníků na 
berounském nádraží je v 7:15. Při odjezdu odevzdejte léky s popisem a kopii průkazu zdravotní pojišťovny zdravotnici 
Jiřině. Vrátíme se v sobotu 31. 10. 2020 ve 13:53. Ve středu 28. 10. je státní svátek, 29. a 30. 10. jsou podzimní prázdniny, 
není tedy nutné uvolňovat děti ze školní výuky. 

Ubytováni budeme v Chatě Nebákov (CHKO Český ráj), kde budeme mít zajištěno ubytování, stravování i tělocvičnu 
s tatami. Stravování začínáme středečním obědem, končíme sobotní snídaní. 

Program soustředění 

• Budeme podnikat pěší výlety po okolí (cca 10 km). 
• Zatrénujeme si judo. 
• Zahrajeme si společenské a sportovní hry. 
• Program budeme v průběhu soustředění dle upravovat počasí. 

Rodiče se opět mohou těšit na večerní reportáže doplněné aktuálními fotografiemi, které budeme publikovat každý den po 
večerce na naší facebookové stránce. Reportáže a fotografie z našich podobných akcí si můžete přečíst na našem webu zde: 
http://judovicnezsport.cz/category/reportaze/. 

Nezapomeňte zabalit 

• Kopii průkazky zdravotní pojišťovny, 
• léky s popisem, 
• lahev na pití pro zajištění pitného režimu na tréninku i na výletech, 
• vybavení a oblečení na turistiku (pevnou obuv, vhodné oblečení, pláštěnku, batůžek na svačinu atd.), 
• věci každodenní potřeby (ponožky, spodní prádlo, ručník a běžné toaletní potřeby na 4 dny), 
• přezuvky a kimono a na judo, 
• přiměřené kapesné, 
• svačinu a pití na středeční dopoledne. 

Počítejte s podzimním počasím a vybavte děti tak, aby komfortně zvládli jak slunné, tak i deštivé a chladné dny. 

V žádném případě nebalte 

• Mobilní telefony nebo jinou zábavní elektroniku. Opravdu je zabavíme, vypneme a vrátíme po návratu. 

Důležité upozornění 

• Vyhrazujeme si právo soustředění zrušit při účasti menší než 20 dětí. V případě zrušení zaplacené peníze vrátíme, 
nebo převedeme na jinou akci (dle dohody). Informovat Vás budeme hned po uzávěrce přihlášek na našem webu 
(http://judovicnezsport.cz) a Facebookové stránce (http://facebook.com/judovicnezsport). 

Cena soustředění je 3.500, - Kč. Cena zahrnuje dopravu, ubytování a stravu. Zálohu 1.500, - Kč uhraďte do 1. 10. 2020 
s odevzdáním přihlášky. Na pozdější přihlašování nemůžeme brát zřetel. Doplatek 2.000, - Kč do 14. 10. 2020. Peníze 
posílejte na účet spolku 210 034 7991 / 2010, jako variabilní symbol uvádějte své mobilní číslo, do poznámky pro příjemce 
napište podzim 2020 a příjmení dítěte. 

V případě jakýchkoli nejasností piště nebo volejte (karel.dvorak@judovicnezsport.cz, +420 602 251 370). 

 

 

 

Mgr. Karel Dvořák  

 

 

 

 

 

Tento list si ponechte. 



 

A. Informace o účastníkovi 

 
Jméno a příjmení:   …………………………………………………………… Rodné číslo:   …………………………………………………………… 
 
 
Trvalé bydliště:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

B. Informace o rodičích 

Alespoň jeden z telefonických kontaktů musí 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 jméno kontakt 
na náhradní osobu (prarodiče, …). 

Otec Matka 

 
Jméno a příjmení:  …………………………………………………………… Jméno a příjmení:   …………………………………………………………… 
 
 
Bydliště:   …………………………………………………………… Bydliště:   …………………………………………………………… 
 
 
Telefon:   …………………………………………………………… Telefon:   …………………………………………………………… 
 
 
E-mail:   …………………………………………………………… E-mail:   …………………………………………………………… 

C. Náhradní osoba 

 
Jméno a příjmení:  …………………………………………………………… Bydliště:   …………………………………………………………… 
 
 
Telefon:   …………………………………………………………… E-mail:   …………………………………………………………… 

D. Plná moc 

Zplnomocňuji 

Jméno a příjmení: Mgr. Karla Dvořáka Jméno a příjmení: Jiřinu Kryllovou 
Narozen: 15. 6. 1964 Narozena: 29. 3. 1972 
Bydliště: Druhá 38, Loděnice – Jánská, 267 12 Loděnice Bydliště: Bratronice 150, 273 63 Bratronice 
 
Jméno a příjmení: Ilonu Kšírovou  Jméno a příjmení: Ing. Pavla Vokáče 
Narozena: 5. 3. 1975 Narozen: 14. 2. 1974 
Bydliště: Malé Přílepy 113 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 Podzimní prázdniny s judem 2020 v termínu od 28. do 31. 10. 2020. O všech 
skutečnostech změněného zdravotního stavu dítěte bude rodič informován. 

 

 

 

Datum, místo a podpis zákonného zástupce: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

Vyplněnou přihlášku odevzdejte trenérům do 1. 10. 2020. 


