
LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ SK PŘEROV
Kdy: úterý 1. 8. – neděle 6. 8. 2023
Kde: sportovní areál Kolín
Kdo: pro všechny atlety a atletky SK Přerov narozené v roce 2009 a dříve                                      
Doprava: vlakem
Ubytování: v hotelové budově na 2/3lůžkových pokojích se sociálním zařízením 

ubytování se nachází cca 600 metrů od stadionu (http://www.zimakkolin.cz)
Strava: plná penze 
 začínáme obědem 1. 8. a končíme snídaní 6. 8. 2023

Cena: 5700 Kč (Zahrnuje ubytování, stravu 3x denně, pronájem stadionu, posilovnu. V ceně 
není zahrnutá doprava, kterou si každý bude hradit zvlášť.)

Program: dvoufázový atletický trénink převážně na tartanové dráze a v přilehlém lesoparku, možnost 
posilovny, regenerace, společná zábava 

Pozor, kapacita je omezená, proto s přihláškami neotálejte. Přednost mají ti, kteří dříve odevzdají přihlášku a 
zaplatí.

                  

Do středy 31. 5. 2023 je třeba odevzdat níže uvedenou závaznou přihlášku a uhradit poplatek za soustředění na účet 
SK Přerov:

 číslo účtu: 21532831/0100

 variabilní symbol: 102

 zpráva pro příjemce: KOLIN jméno a příjmení účastníka nebo účastníků
O zadané platbě nás prosím informujte emailem na martina.koutnakova@seznam.cz.

Kontaktní osoby: Martina Koutňáková (martina.koutnakova@seznam.cz, tel. 776 559 570)
Ivana Kolomazníková (kolomaznikova@ardon.cz, tel. 724 987 352)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ SK PŘEROV (Kolín, 1. – 6. 8. 2023)

Jméno a příjmení:
Datum narození:

Souhlasím s tím, aby se můj syn / má dcera zúčastnil/-a soustředění. Svým podpisem potvrzuji, že jsem si přečetl/-a 
níže uvedené smluvní podmínky a svým podpisem s nimi souhlasím.

Podpis (v případě účastníka mladšího 18-ti let podpis zákonného zástupce): ……………………………………..

Datum přihlášení: …………………………………..
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SMLUVNÍ PODMÍNKY
LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ SK PŘEROV (Kolín, 1. – 6. 8. 2023)

1. Cena soustředění
Cena je sestavena zpravidla z následujících položek (není-li uvedeno jinak): 
- nákladů na ubytování a stravu
- nákladů na dopravu na soustředění, a dále na plánované výlety a zájezdy pokud jsou součástí nabídky 
- nákladů na materiál na soustředění (náklady na pořízení prostředků první pomoci - lékárniček, výtvarné pomůcky, materiál pro 
soutěže a hry, atd.) - nákladů na vstupné a další poplatky v souvislosti s programem soustředění
- nákladů na odměny a ceny do soutěží a her 
- nákladů na pracovníky soustředění
- nákladů na další mimořádné a neplánované výdaje vzniklé s provozem soustředění a v souvislosti s programem soustředění

2. Přihlášení dítěte na soustředění a platba za soustředění
Zákonný zástupce si účast na soustředění pro své dítě objednává do 31. 5. 2023 a to písemně na přihlášce, kterou odevzdá 
libovolnému trenérovi oddílu atletiky SK Přerov. Cenu soustředění je nutno zaplatit nejpozději do 31. 5. 2023 , a to převodem na 
účet dle pokynů v propozicích soustředění.

3. Zákonný zástupce je povinen před nástupem na soustředění seznámit dítě přiměřeným způsobem s daným řádem a to 
zejména s následujícími body:
Pohyb dětí – Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích objekt či prostory, při pohybu v lese, při hrách, na výletech, při koupání 
je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny či určené trasy. Dle pokynů vedoucích děti nesmí chodit bez 
souhlasu na určená místa. 
Pokyny vedoucích – Děti musí respektovat pokyny vedoucích. Jestliže dítě nerespektuje pokyny vedoucích a vlivem toho dojde 
ke zranění, či poničení vybavení, přebírá rodič za chování svého potomka plnou odpovědnost. Pro tyto případy je dobré mít 
sjednané úrazové pojištění, popřípadě pojistku odpovědnosti.  
Zdraví dítěte – V případě zdravotních problémů musí dítě tyto neprodleně nahlásit zdravotníkovi soustředění. Je zakázáno 
užívání léků bez souhlasu zdravotníka (i vlastní léky, vitamíny), vlastní léky je nutné oznámit zdravotníkovi při nástupu na 
soustředění.  
Strava – Děti musí respektovat zákaz sběru volně rostoucích plodů a dodržovat pitný režim.  
Alkohol, drogy, kouření – Děti musí dodržovat přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog a jiných omamných látek.
Základy slušného chování – Děti by měly ctít a praktikovat zásady slušného chování (pozdravení, prosba, poděkování) a neužívat 
sprostá slova.
Šikana, násilí – V případě násilí nebo šikany je potřeba ihned upozornit kteréhokoliv vedoucího.

4. Zrušení pobytu
a) zrušení pobytu ze strany zákonného zástupce dítěte
- přihlášku můžete zrušit pouze písemnou formou (emailem na martina.koutnakova@seznam.cz) 
- objednatel je povinen při zrušení pobytu zaplatit odstupné, jehož výše je stanovena takto: 
- do uzavření přihlášek (31. 5. 2023 ) - 0 Kč z ceny soustředění
- do 30 dní před konáním soustředění -  500 Kč z ceny soustředění
- 30-7 dní před konáním soustředění -  50 % z ceny soustředění
- 7 a méně dnů před konáním soustředění - 100 % z ceny soustředění
- pokud bude pobyt dítěte prokazatelně zrušen z důvodu náhlého onemocnění dítěte včetně úrazu dítěte (po předložení 
lékařského potvrzení) činí odstupné 200,- Kč + již vynaložené náklady na pobyt dítěte (např. památeční předměty)
- bude-li pobyt dítěte na soustředění zkrácen (pozdější příjezd, dřívější odjezd) bez udání důvodu nebo "z individuálních důvodů" 
rodičů, přijíždí dítě na soustředění/ vrací se domů na náklady rodičů, poplatek za soustředění se nevrací
b) vratky peněz v mimořádných případech v průběhu soustředění
- bude-li pobyt zrušen rodiči v průběhu soustředění bez udání důvodu nebo "z individuálních důvodů" rodičů, poplatek za 
soustředění se nevrací 
- bude-li pobyt dítěte zrušen rodiči z vážných rodinných důvodů či jiných závažných důvodů, které budou rodičům písemně 
prokázány, bude rodičům vrácena část ceny soustředění po odečtení dosud vzniklých nákladů 
- bude-li dítě odesláno domů z vážných kázeňských důvodů, vrací se dítě domů na náklady rodičů, poplatek za soustředění se 
nevrací 
- bude-li nutné dítě odeslat domů z vážných zdravotních důvodů, bude dítě odesláno na náklady rodičů a rodičům bude vrácena 
část ceny soustředění po odečtení dosud vzniklých nákladů 

5. Závěrečná ustanovení



Za mobilní telefony, osobní doklady a peníze, šperky, fotoaparáty a další elektroniku či jiné cenné věci si děti zodpovídají samy a 
organizátor soustředění za tyto věci nezodpovídá. Seznámení s těmito smluvními podmínkami a storno podmínkami stvrzuje 
zákonný zástupce dítěte podpisem na přihlášce dítěte k soustředění.


