Informace k soustředění
Termín konání:

Sobota 17. 8. 2019 až pátek 23. 8. 2019.

Termín odevzdání přihlášek: 31. 3. 2019
Termín zaplacení:

30. 4. 2019

Cena soustředění:

5.100 Kč

Cena zahrnuje:

Ubytování, stravu (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře), pitný režim, krytou
halu a jiná sportoviště, návštěvu krytého bazénu nebo koupaliště (dle
povětrnostních podmínek), přítomnost zdravotníka a drobné překvapení.

Způsob platby:

Na účet TJ Kobylisy z.s. č. 149087319/0800 vedený u České spořitelny,
variabilní symbol: 9003xxxxxx, kde xxxxxx je prvních 6 číslic rodného čísla
dítěte (např. 9003100511 – chlapec narozený 11.5.2010 nebo 9003106121 –
dívka narozená 21.11.2010).

Pořadatel soustředění:

Tělocvičná jednota Kobylisy, z.s. se sídlem U školské zahrady 430/9, 18200
Praha 8 - Kobylisy, IČ 00537799, Oddíl florbalu

Odpovědné osoby:

 Tomáš Zahradník – vedoucí soustředění a trenér mladších žáků
 Petr Vondrák – trenér elévů a přípravky
 Mgr. Roman Šindelář – trenér elévů a přípravky
 Marek Plachý – trenér elévů, přípravky a mladších žáků
 Dominik Čejka – trenér mladších žáků
 Tomáš Procházka – trenér mladších žáků
 Ing. Pavel Voves – trenér starších žáků a dorostenců
 Šimon Paldus – trenér starších žáků
 Michal Kubík – trenér starších žáků
 Daniel Havlíček – trenér dorostenců a juniorů
 Ondřej Kočí – trenér dorostenců a juniorů

Místo konání:

Litoměřice

Adresa ubytování:

Střední škola Pohoda - domov mládeže, Žižkova 866/2, 412 01 Litoměřice –
Předměstí, GPS - 50.5378611N, 14.1335447E
www.soupohoda.com/domov-mladeze/
www.soupohoda.com/sluzby-verejnosti/ubytovani/

Příjezd:

V sobotu 17. 8. 2019 od 9:00 hod. do 10:30 hod. na uvedené adrese
v Litoměřicích. Po domluvě lze dohodnout i jiný čas.

Odjezd:

V pátek 23. 8. 2019 předběžně od 18:00 hod. do 19:30 hod. na uvedené adrese
v Litoměřicích, bude upřesněno v průběhu soustředění ve skupině „FbK
Kobylisy - Soustředění 2019“, kterou naleznete na elektronické adrese
www.facebook.com/groups/432149880864591. Po domluvě lze dohodnout i
jiný čas.

Pojištění účastníků:

Pojišťovna VZP, a.s., Ke Štvanici 656/3, 18600 Praha 8 – Karlín, IČ 27116913
číslo pojistné smlouvy 1310001770
www.olympic.cz/upload/files/COV-Informacni-letak2.pdf

Je přísně zakázáno:

Přivézt na soustředění jakoukoliv zbraň, nůž, kuličkovou pistoli, zápalky,
zapalovače, zábavní pyrotechniku, alkoholické nápoje, tabákové výrobky,
omamné a psychotropní látky a další podobné nebezpečné výrobky nebo
předměty.

Povinnosti účastníků:

Každý účastník soustředění je v průběhu soustředění povinen řídit se pokyny
trenérů, vychovatelů a zdravotníka.
Každý účastník soustředění při příjezdu na soustředění odevzdá vyplněné
prohlášení o bezinfekčnosti datované dnem příjezdu, posudek o zdravotní
způsobilosti k tělesné výchově a sportu potvrzený lékařem ne starší 1 roku (neníli dosud platný ten, který byl odevzdán v průběhu sezóny 2018-2019), kopii
kartičky pojištěnce zdravotní pojišťovny, písemné upozornění na všechny
případné zvláštnosti či závažné skutečnosti o zdravotním stavu dítěte (nejlépe
uvést na zadní stranu prohlášení o bezinfekčnosti), které vyžadují pozornost
(alergie, trvalé užívaní léků, jídla která nesmí nebo jí s odporem apod.) a
případné léky, které dítě užívá včetně dávkování.

Co s sebou:

Všichni účastníci si k běžnému vybavení potřebnému pro týdenní pobyt vezmou
i florbalovou hůl, brankáři kompletní brankářskou výstroj, sportovní sálovou
obuv (světlá podrážka, NESMÍ barvit!!!), sportovní běžeckou obuv (na ven),
potřebný počet triček, ponožek a spodního prádla (doporučeno nejméně 1
ks/den), kraťasy, teplákovou soupravu, ručník a hygienické potřeby, pyžamo,
pláštěnku, plastovou láhev na nápoje, klasické plavky (jiné než klasické plavky
mohou být důvodem nevpuštění do bazénu mszltm.cz/plavecky-bazen-2) a
kapesné dle vlastního uvážení.

Důležitá upozornění:

Pořadatel, vychovatelé, zdravotník ani trenéři NERUČÍ za cenné věci (např.
mobilní telefony, šperky, herní konzole, mp3 přehrávače), či finanční hotovost,
které si účastníci soustředění vezmou na soustředění s sebou nad rámec
potřebného vybavení.
V případě závažného porušení pravidel soustředění nebo pokynů trenéra,
vychovatele nebo zdravotníka může být účastník ze soustředění vyloučen. V
takovém případě, je povinností zákonného zástupce si účastníka soustředění
podle pokynů trenéra bezodkladně vyzvednout. V takovém případě se cena
soustředění ani poměrově nevrací.
Schůzka s rodiči před soustředěním se nekoná. Podrobné pokyny k soustředění a
další informace budou zejména zveřejňovány ve skupině FbK Kobylisy Soustředění
2019“,
kterou
naleznete
na
elektronické
adrese
www.facebook.com/groups/432149880864591 a dále též na stránkách
www.fbkkobylisy.cz a www.facebook.com/florbalkobylisy. Případné dotazy
zasílejte na e-mail florbal@sokolkobylisy.cz nebo je směřujte na trenéra
příslušné kategorie.
Vzhledem k tomu, ž e kapacita ubytování je omezena (80 míst včetně
trenérů, vychovatelů a zdravotníka) a počet členů FbK Kobylisy pro které
je soustředění určeno (cca 150) a vzhledem k tomu, že účast na soustředění
není vymahatelná, budou účastníci na soustředění přijímáni na základě
řádně vyplněné elektronické i listinné přihlášky (musí být vyplněny obě) a
podle pořadí data úplného uhrazení ceny soustředění (nejpozději do
30.4.2019).

Storno poplatky:

S ohledem na smluvní zajištění stravy, ubytování a sportovišť je možno při
odhlášení dítěte ze soustředění před jeho konání nebo během něj vrátit jen
náklady, které nejsou rozpočítávány mezi všechny účastníky soustředění, pokud
není místo obsazeno náhradníkem. Při odřeknutí soustředění před jeho
zahájením je možno vrátit částku 3.200 Kč. Při odřeknutí soustředění v jeho
průběhu z důvodu nezavinění na straně účastníka (např. nemoc) se řeší výše
vrácené částky individuálně (zpravidla 1/7 z částky 3.200 Kč za každý den).
Žádná částka se nevrací v případě, že účastník sám o své vůli nevyužil celou
délku soustředění.

