
LETNÍ TRÉNINKOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ VELKÉ KARLOVICE – 31.07. – 07.08.2010, 
HOTEL GALÍK

Cena tábora je 2.950,-Kč, v ceně je doprava dětí a kol, pojištění, ubytování, strava 5x 
denně, pitný režim, pronájem cvičebních prostor, úhrady za cesty cyklobusem. Platbu prosím 
uhraďte do 30.  června na účet  ASC Zlín,  číslo  1410151359/0800,  jako variabilní  symbol 
uveďte rodné číslo dítěte, jako zprávu pro příjemce uveďte jméno dítěte.   

ODJEZD 31.07. v 9.00 od  5.ZŠ, PŘÍJEZD 07.08.  v 11.00 na totéž místo. Stejně jako 
v jiných letech, i letos bude soustředění zaměřeno na zvýšení fyzické kondice dětí a také na 
cykloturistiku.  Proto  všechny  děti  musí  mít  potvrzení  o  seřízení  kola  v autorizovaném 
cykloservisu s razítkem a datumem ne starším než jeden měsíc! Dále cyklistickou přilbu 
a zámek na kolo.  Další důležité věci:  tenisky + oblečení na trénink,  další tenisky na ven 
(kolo,  atletická  průprava  –  nevhodné  plátěné  tenisky!),   gumáky  +  pláštěnku,  batůžek, 
plastikovou  láhev,  plavky,  osušku,  krém  na  opalování,  pokrývku  hlavy,  repelent  proti 
klíšťatům, psací potřeby, deníček, kapesné. Dále můžete vzít společenské hry, karty, pastelky, 
skákací gumy, masku na karneval, kafrový masážní krém na unavené svaly, švihadlo…    

V případě, že děti pravidelně užívají některé léky, či trpí např. alergiemi, informujte 
prosím trenérky.  Po zkušenostech z předchozích let bychom byli  raději, kdyby děti neměli 
mobilní telefony. 

Adresa do hotelu je: Horský hotel Galík,  Léskové,756 06 Velké Karlovice
www.valachy.cz
Kontakt na trenérky:
Andrea Višňová +420 737 259 257

Prohlášení zákonných zástupců dítěte

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti jménem…………………………………………..
nar………………………….zdravotní pojišťovna……………………………………………...
bytem…………………………………………………………………………………………….
změnu režimu. Dítě nejeví žádné známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a 
okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že by 
v posledních dvou týdnech před pobytem jmenované dítě přišlo do styku s osobami, které 
onemocněly přenosnou nemocí. Dítě je schopno zúčastnit se tréninkového soustředění 
v termínu………………………..Jsem si vědom/a právních důsledků, které by mě postihly, 
kdyby toto mé prohlášení nebylo pravdivé.

Ve Zlíně dne………………………….. Podpis……………………………
zákonného zástupce

Aktuální upozornění rodičů pro zdravotníka

Upozornění na zdravotní problémy dítěte, např. užívání léků: na krabičku s léky napište 
dávkování a jméno dítěte, upozorněte na alergie, nevolnost při jízdě dopr. prostředky a další.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

http://www.valachy.cz/


Kontakt na rodiče: mobil otec…………………………matka………………………………….

AEROBIK SPORT CENTRUM ZLÍN
Tel: 737 259 257 (Andrea Višňová)
e-mail:info@asczlin.cz
www.sportovniaerobik.cz
www.asczlin.cz

LETNÍ TRÉNINKOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ VELKÉ KARLOVICE – 31.07. – 07.08.2010 
HOTEL GALÍK

Mám  zájem  o  účast  mého  dítěte  na  LETNÍM  TRÉNINKOVÉM  SOUSTŘEDĚNÍ  VE 
VELKÝCH KARLOVICÍCH v termínu od 31.07.  – 07.08.2010. Platbu ve výši 2.950,-Kč 
prosím uhraďte do 30.06.2010 na účet:  1410151359/0800 .  Jako  variabilní  symbol  uveďte 
rodné  číslo  dítěte,  jako  zprávu  pro  příjemce  jméno  dítěte.  Prosíme  důrazně  o  přesné 
dodržení termínu zaplacení! 
Děkujeme.

__Návratka_______________________________________________________
JMÉNO: tel. rodiče:
Adresa:
Rodné číslo dítěte: e-mail:

Tel. dítě: PODPIS:
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