
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ SK SHOTOKAN                      

POSLŮV MLÝN 2021 

 

 

Místo: RS POSLŮV MLÝN www.posluvmlyn.cz 

Odjezd: pátek 20.8. 2021 ve 14.00 hod od 3. ZŠ Neratovice, v 13.30 z Hloubětína, 13:50 z Líbeznic 

Příjezd: neděle 29.8. 2021 v 14.00 hod. u 3 ZŠ Neratovice, 14:00 v Líbeznicích, v 14.30 v Hloubětíně 

Cena soustředění: pro děti do 15 let 5. 500 Kč, od 15 let 6. 000 Kč. 

V ceně je zahrnuta: plná penze 5 x denně jídlo, pitný režim, plat a plná penze trenérům, vedoucím a zdravotnici. 

Rekreační poplatek, doprava 2 autobusy tam a zpět 2 x. Náklady na materiální zabezpečení celého projektu. 

Odměny dětem za celotáborovou klanovou hru. Potvrzenou přihlášku spolu s potvrzením o zaplacení 

zálohy 4.500 Kč, zašlete na info@shotokan.cz do 30. 6. 2021. Konto SK Shotokan: 468 637 349/0800. 

Uveďte variabilní symbol pro platbu za soustředění. Doplatek při odjezdu u autobusu.  

 

Prohlášení o bezinfekčnosti:  Přinést až k autobusu. Vyplnit až v den odjezdu! 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti:.......................................narozenému:.......................................... 

změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.)a okresní hygienik ani 

ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo dítě 

do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne 

postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo pravdivé. 

V ..................................dne                         podpis rodičů /zák. zástupce…………………………………........ 

 

Závazná přihláška na letní soustředění SK Shotokan 2021 – Poslův Mlýn: 

Jméno a příjmení: ...................................................Datum narození: .....................……………………………. 

Zdravotní pojišťovna:……………………………Trpí nějakou chorobou: ......................................................... 

bere léky, na co?…………………………........................................................................................................... 

Je dítě  alergické na nějaké léky:………………………………………………………………………………… 

Jiné potíže:..............................................................................................................…………………………….. 

Telefonní číslo domů:................................. do zaměstnání:.............................…………………………………. 

Podpis rodičů/zákopného zástupce……………………………… 

 

Rodiče jsou povinni vybavit své dítě dostatečným počtem léků na celou dobu pobytu, v opačném případě 

bude SK cenu léků po rodičích vyžadovat po příjezdu. Upozorňuji na povinnost ze zákona vyplnit 

bezinfekčnost podle skutečnosti. Pro letní soustředění potřebujete nové potvrzení od lékaře pro ŠVP a 

souhlas k zastoupení při ošetření dítěte. Všichni, kteří se budou chtít přihlásit na zkoušky na pásky 

budou mít sebou Budo Pas a peníze na zkoušky!!! Prokázání bezinfekčnosti se bude řídit podle aktuální 

situace a pokynů vydaných MZ. 
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