
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ SK 

SHOTOKAN 2011 
 

Místo: PENZION KOŘÍNEK, www.hotelkorinek.cz 

Odjezd: čtvrtek 3.2. 2011 z Hloubětína v 15.30 (sraz v 15.00) v 16.00 hod od 3 ZŠ Neratovice,  

Příjezd: neděle 6.2. 2010 v 18.00 hod  k  3 ZŠ Neratovice, v 18.30 do Hloubětína 

Náplň soustředění: trénink 2 x denně, dvě tr. skupiny 9 - 6 Kyu, 5 - 1 kyu, pro závodní týmy 

příprava N.P a hlavně ME JKA. Ostatní výuka kata a kumite.  Pro „nekaratisty“ možnost jet jen na 

lyže. Ve vzdálenosti 1-2,5 km od chaty Skiareál Příchovice a Rejdice kde je dostatek sjezdovek a 

vleků. Starší 15 let na sjezdovkách nebo na běžkách pod dozorem vedoucích. Mladší na svahu u chaty 

s vedoucími - pekáče, sáně atd.  V ceně je zahrnuto: ubytování,plná penze 5 x denně jídlo a pitný 

režim podle počasí, trenéři, vedoucí, zdravotnice, doprava na soustředění busem, materiální zajištění 

akce.  

Cena soustředění: 1. 600,- Kč,- pro Neratovice. 1.800,- Kč pro Prahu  

Sourozenci nebo rodinní příslušníci mají slevu 200,- Kč každý! Zálohu 1000,- Kč zaplaťte na 

konto SK: 468 637 349/0800, zbývající částku hotově v den odjezdu u autobusu. Závaznou 

potvrzenou přihlášku spolu s potvrzením o zaplacení zálohy přineste prosím do 27.1.2011 na 

trénink!!! Záloha je po 30.1.nevratná!  

S sebou – věci na cvičení venku a v dojo, další běžné a odpovídající oblečení ( podle ročního období), 

pevné boty na túry, boty na běhání, přezůvky, hygienické potřeby, pálku na stol. tenis a 

míčky,sportovní a společenské hry, DVD!!! 

Prohlášení o bezinfekčnosti ( přinést až při odjezdu k autobusu)!!! 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil 

dítěti:..................................................narozenému:...............................bytem:......................... 

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…………………………………... 

Závazná přihláška na zimní soustředění SK Shotokan 2011 – Kořenov (přinést se zálohou)  

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

zdravotní pojišťovna: ........................................ trpí dítě nějakou chorobou…………………................ 

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

je dítě alergické na léky:............................................................jiné potíže……………………………... 

mobil:...................................................číslo do zaměstnání:.................................................................. 

dne……………………………………..podpis rodičů-účastníka 

zájezdu……………………………….. 
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