
Podrobné informace k víkendovému sportovnímu soustředění 

 
Datum: pátek 6. 12.  – neděle 8. 12. 2019 

Místo:  TJ Sokol Dobřichovice, Pražská 375, Dobřichovice 

Ubytování: ve 2-4lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (WC + sprchový kout) 

Doprava: vlastní (můžete svou dceru dovézt autem – je vhodné, když se domluví rodiče mezi sebou a 

vezmou s sebou v jednom autě více dětí, tj. cca 30 min z Prahy 6 nebo vlakem ze Smíchovského 

nádraží cca 20 min + pěšky 15 min)  

Příjezd: v pátek mezi 15.30 – 16.00 hodin k TJ Sokol Dobřichovice 

Odjezd: v neděli mezi 16.00 – 16.30 hodin 

Prvním jídlem bude páteční večeře, posledním jídlem bude nedělní odpolední svačina. 

 

Program: Sportovní a herní aktivity ve vnitřních i venkovních prostorách. Program je uzpůsoben 

počasí. Co nejvíce se snažíme využívat venkovní prostory, ale využíváme také vnitřní 

tělocvičnu. Večerní program je uzpůsoben věku dcery - starší holky si jdou 

zacvičit/zaposilovat, hrají společenské hry, mladší děti vyrábějí, malují a hrají si ve 

společenské místnosti. Program je uzpůsoben i dětem, které na naše lekce běžně 

nedochází. 

 

Trenérky:   Karolína Kubíková, Nikola Klierová, Vendula Soukupová. 
 

Cena: 2199,- Kč  zahrnuje: stravu 5x denně včetně pitného režimu  

ubytování  

program, pronájem prostor 

režijní náklady 

 

S sebou: Sportovní oblečení do tělocvičny i na ven, včetně vhodné obuvi, přezutí do budovy, láhev na pití, 

věci osobní hygieny (mýdlo, hřeben, gumičky, kartáček na zuby, pastu, ...), ručník, toaletní papír, 

pyžamo, blok a psací potřeby (pastelky) a další věci dle svého uvážení. 

 

Při příjezdu bude potřebovat odevzdat Vendy v obálce označené jménem:  

1. PROHLÁŠENÍ RODIČŮ (v druhém dokumentu u závazné přihlášky)  

2. kopii kartičky pojištěnce  

3. příp. léky, které Vaše dcera užívá. 

 

DĚTI NESMÍ MÍT U SEBE PO DOBU KONÁNÍ SOUSTŘEDĚNÍ ŽÁDNÉ LÉKY !!! 
 

 

Doporučujeme nedávat dětem cenné věci, např. řetízky, náramky, MP3, mobilní telefony apod. Pokud Vaše dítě 

přesto tyto předměty bude mít s sebou, v žádném případě za jejich ztrátu či poškození neručíme. Se svým 

dítětem se můžete spojit přes mobil trenérky v době poledního klidu (12.30-14.00 hodin) nebo večer (19-20 hodin).  

 

Na víkendovém soustředění je zakázáno kouřit, pít alkohol, požívat drogy. Při porušení tohoto zákazu si své dítě 

okamžitě odvezete na vlastní náklady bez nároku na vrácení peněz. 

Kontakt: Vendula Soukupová, tel. 775 976 312, e-mail: vendula@sportyna.cz 

 

   

Přihláška, platba: Do 31. 10. odevzdat/zaslat vyplněnou přihlášku a zaplatit zálohu ve výši 700,- 

Kč/osoba. Do konce listopadu uhradit zbytek částky 1499,- Kč/osoba. Částka se hradí na účet 

2400194624/2010 nebo odevzdávají v hotovosti trenérce Vaší dcery. 

  
Stornopoplatky: V případě odhlášení se z víkendu po zaplacení zálohy, záloha propadá. Po uhrazení celé částky 

(resp. po 30.11.) je bohužel stornopoplatek 100%.  

Konání akce: Víkend se bude konat v min. počtu 15 dětí. V případě nekonání Vám budou uhrazené částky vráceny. 

Děkuji za pochopení 


