
LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ V ÚVALNĚ S 

 

 

Na téma „Madagascar“ 

Termín: 12. – 14. 07. 2023 

Cena: 2 900,- 

Adresa: ZŠ a MŠ Úvalno, Úvalno 19, 793 91 Úvalno  

Termín přihlášek: 31. 03. 2023 

Termín platby zálohy: 30. 04. 2023 

Termín platby: 20. 06. 2023 

Věkové omezení: ročníky 2016 – 2019, 2020 po domluvě  

Doprava: vlastní   

• Příjezd ve středu 12. 07. 2023 mezi 9:00 – 10:00 hod 

• Odjezd v pátek 14. 07. 2023 od 17:00 hod 

o od 17 hodin bude pro rodiče připravené cca 45minutové vystoupení dětí  

Strava: 5x denně + pitný režim  

Ubytování: v budově ZŠ Úvalno – pro děti je k dispozici matrace; s sebou karimatku, spacák, 

polštářek (ve škole je možnost zapůjčení žíněnek)  

PO DOMLUVĚ MOŽNO BEZ SPANÍ (dovézt dítě vždy ráno na snídani a večer po večeři si pro 

něj přijet) 

Lektoři: 

Trenérky, které děti moc dobře znají ☺  

• Kája, Anička, Míša, Amálka, Eliška  

 

Program dne:  

Výuka tanečních stylů disco dance, modern dance, baletní průprava, soutěže, hry, zábava. 
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Nezapomeň si do kufru/ baťůžku sbalit: 

• malý batůžek nebo pytlík na přechod do tělocvičny 

• baterku, pláštěnku (deštník) 

• hygienické potřeby (mýdlo, zubní pastu + kartáček, hřeben, šampon) 

• 2 ručníky, balíček papírových kapesníčků 

• pyžamo, spodní prádlo 

• tepláková souprava na sport 

• mikiny, letní bundu 

• plavky, kraťasy, trička 

• pohodlný oděv na cestu, na výlety 

• igelitový sáček na špinavé prádlo 

• čepice (kšiltovka), šátek (pro trénování venku) 

• sportovní obuv na trénování venku 

• přezůvky 

• tréninkové oblečení a obuv – taneční obuv do tělocvičny, více kusů triček a ponožek 

• brýle proti slunci, krém na opalování, toaletní papír, poznámkový blok 

• psací potřeby, drobné společenské hry, karty 

• hračky  

• podepsanou láhev s uzávěrem 

 

Provozovatel letního soustředění musí mít k dispozici před nástupem dítěte na letní 
soustředění tyto dokumenty: 

• originál závazné přihlášky na letní soustředění, 

• kopii kartičky pojišťovny,  

• při příjezdu rodiče odevzdávají formulář „Prohlášení zákonného zástupce dítěte“ viz 
níže. 
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Vzorový program dne:  

8:00 – 8:30 snídaně  

9:00 – 10:30 taneční blok/ soutěžní blok, odpočinek  

10:30 – 11:30 svačina  

11:30 – 13:00 taneční blok/ soutěžní blok, odpočinek    

13:00 – 14:30 oběd + odpolední klid  

15:00 – 16:30 taneční blok/ soutěžní blok, odpočinek  

16:30 – 17:00 svačina 

17:00 – 18:30 taneční blok/ soutěžní blok, odpočinek  

18:30 – 19:00 večeře 

20:00 večerka  

 

Řád letního soustředění 

• Budu plnit a respektovat veškeré pokyny trenéra soustředění a zároveň dodržovat 

režim dne a denní program.  

• V žádném případě se nebudu v průběhu soustředění vzdalovat od své skupiny.  

• Trenéři na soustředění zastupují mé rodiče a budu jim nápomocen. 

• V případě osobních problémů, se na ně budu s důvěrou obracet. Budu sám dbát o 

svou bezpečnost a o bezpečnost svých kamarádů. Bez povolení nevstupuji do cizích 

pokojů, kuchyně, skladu a izolace. 

• Budu pečovat o pořádek v prostorách soustředění. Nebudu ničit zařízení soustředění, 

ani věci svých kamarádů.  

• Cokoliv si půjčím, vše v pořádku vrátím. Zničím-li něco úmyslně, škodu uhradím. 

• Budu pečovat o svou osobní hygienu. Veškerá onemocnění a zranění – svá i 

kamarádů, nahlásím svému vedoucímu.  

• Nebudu se bát plnit zadané úkoly a soutěžní hry. Budu otevřený všemu novému.  

 

V případě závažného porušení řádu soustředění, bude tanečník na základě rozhodnutí 
vedoucího soustředění vyloučen a provozovatel není povinen vrátit peníze.  
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PLATEBNÍ PODMÍNKY LETNÍHO SOUSTŘEDĚNÍ 

• Cena soustředění: 2 900,- 

• Termín odevzdání přihlášky: do 31. 3. 2023 

• Termín platby nevratné zálohy: 30. 4. 2023  

• Termín platby: 20. 06. 2023 

• Způsob odevzdání přihlášky: 

na recepci sportovního centra Olymp Inn v úředních hodinách: 

pondělí – čtvrtek 15:30 – 19:00 anebo u své trenérky na tréninku  

• Platba: 

na účet č. 277951351/0300, variabilní symbol platby: prvních 6 číslic z rodného čísla 

tanečníka (bez lomítka). Do zprávy pro příjemce je nutno napsat jméno tanečníka a 

účel platby (např. letní soustředění – Úvalno)  

• Záloha: 

na účet č. 277951351/0300, ve výši 1 000,- variabilní symbol platby: prvních 6 číslic z 

rodného čísla tanečníka (bez lomítka). Do zprávy pro příjemce je nutno napsat jméno 

tanečníka a účel platby (např. záloha letní soustředění – Úvalno) 

• V případě zrušení letního soustředění z důvodu vládního nařízení, bude částka 

vrácená v plné výši  

 

STORNO POPLATEK 

 

• Zrušení přihlášky nejpozději 1 měsíc před letním soustředěním, činí storno poplatek 

50 % z celkové částky letního soustředění. 

• Zrušení přihlášky nejpozději 14 dnů před letním soustředěním, činí storno poplatek 

70 % z celkové částky letního soustředění. 

• Zrušení přihlášky nejpozději týden před letním soustředěním, činí storno poplatek 

100 % z celkové částky letního soustředění. 
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PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE 

Jméno a příjmení tanečníka:    …………………………………………………………………………… 

Datum narození:     …………………………………………………………………………… 

Adresa:     ………………………………………………………………………….. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: …………………………………………………………………………… 

Kontakt na zákonného zástupce (tel., mail): ……………………………………………………………................ 

 

Čestně prohlašuji, že: 

• dítě je úplně zdravé, v rodině ani v místě, z něhož nastupuje do letního soustředění/ 

příměstského kempu, není infekční choroba a okresní hygienik ani ošetřující lékař 

nenařídil dítěti karanténní opatření, zvýšený zdravotní dozor nebo lékařský dohled, 

 

• moje dítě nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), 

vzhledem k epidemiologické situaci se rozšiřuje výčet o příznaky infekce COVD-19, tj. 

zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu atd., 

• v období předchozích dvou týdnů před odjezdem nepřišlo dítě do styku s osobou 

nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani jemu, ani jinému 

příslušníku rodiny žijícímu s ním ve společné domácnosti, není nařízeno karanténní 

opatření, 

• v období předchozích dvou týdnů před odjezdem nepobývalo dítě v zahraniční, 

v případě, že ano poprosím o uvedení: ………………………………………………………, 

• své dítě jsem předem seznámil/a o celém průběhu letního soustředění/ příměstského 

kempu (dezinfekce rukou u vstupu do sálu, umytí rukou mýdlem po záchodě, držení 

rozestupu mezi kamarády, mít roušku v zákonem daných situacích), 

• své dítě pouštím na letní soustředění/ příměstský kemp na vlastní zodpovědnost a 

s trénováním za všech těchto podmínek souhlasím, 

• jsem si vědom právních důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby z nepravdivých 

údajů toho prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení táborového kolektivu. 

 

…………………………………………           …………………………………………………………. 
               Datum           Podpis zákonného zástupce 

Pozn.: nezapomeňte, že čestné prohlášení rodičů o dobrém zdravotním stavu (nesmí být starší 1 den) 
a provozovatel soustředění/ kempu musí mít k dispozici ofocenou kartičku pojištěnce. Bez těchto věcí 

nemůže dítě na letní soustředění nastoupit. 


