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List účastníka sportovní akce
2021/CZ  08. 08. 2021 - 13. 08.2021

Obsahuje 
1.  Podmínky, upozornění    

2. Řád akce  
3. Časový rozvrh  

4. POZOR TOTO :  Písemné prohlášení  ú
a určení osoby oprávněné dle zák. o zdravotních službách

1. Všeobecné a konkrétní podmínky účast

Přihlášený/a je po povinný přeadat vyplněné doklady

účast na akci dle výše uvedeného. Vyplněný 
zálohy souhlasíte i s níže uvedenými podmínkami.
Zákonný zástupce účastníka souhlasí s podmínkami a pravidly p
respektuje. Souhlasí s použitím osobních údajů. Zárove

Upozornění: Účastníci, zákonní  zástupci jsou  odpovědni za ztráty nebo škody způsobené, které způsobí úmyslně nebo činností

akce, která je v rozporu s pravidly pořadatele( 

zástupcem   o naprostém  zákazu užívání jakýkoliv omamných látek a opuštění objektu, ve kterém se koná akce, bez vědomí dozoru.

Neručíme za případnou ztrátu cenných věcí (mobilní telefony, elektronické hry, zlaté 

nedoporučujeme tyto věci brát s sebou.

Nástup na akci: Zahájení:  08.08.2021 o

Podmínkou pro nástup na akci je předání všech dokumentů

vyplněná plná moc (beze jména komu je určena 

potvrzení o bezinfekčnosti a potvrzení lékaře o způsobilosti k

Odjezd z akce: Ukončení :  13.08.2020 

Z důvodu  COVID-19 zdražení ekonomickými subjekty 

Převzetí nezletilého účastníka zákonným zástupcem nebo osobou pověřenou zákonným zástupcem.

Organizátor může a bude případně vyžadovat

zákonným zástupcem nebo osobou pověřenou zákonným zástupcem.

2. Řád akce – prosíme zákonné zástupce

Každý účastník akce: 

• se bude chovat k ostatním účastníkům čestně a kamarádsky
dobu konání akce řídit pokyny trenérů, dozorů
nejbližšího okolí, vymezení areálu provede trenér na prvním nástupu
okolí v čistotě. Místo pobytu na konci  předá v takovém stavu, v jakém ho převzal
ubytování, či stěhovat nábytek na své ubikaci
místě pobytu, převlečen do nočního oděvu, dodržuje hygienické návyky
vedoucímu  družstva nebo zdravotníkovi akce
trenéra, pokud si peníze a jiné cennosti nechá u sebe a ztratí je, je to výhradně vina dotyčného, trenéři za ztrátu nenesou ž
odpovědnost, vypůjčené věci je povinen účastník nepoškozené vrátit.

Každý účastník akce dodržuje: 

• zákaz práce se zápalkami či zapalovačem
látek, přísný zákaz jakéhokoli omezování či zneužívání ostatních účastníků ak

Jakýkoliv problém nahlásí svému vedoucímu. Každý p
případě nedodržení  výše uvedených podmínek a pravidel  riskuje, že bude okamžit
bude muset opustit na své náklady akci. 

Beru na vědomí všeobecné a konkrétní podmínky účasti, taktéž jsem 

a souhlasíme  s podmínkami účasti. 

sportovní akce Letní přípravné soustředění Zubří 
13. 08.2021 

prohlášení  účastníka, zákonného zástupce, Zmocně
né dle zák. o zdravotních službách ( ODEVZDAT PŘED

1. Všeobecné a konkrétní podmínky účasti přihlášeného: 

é doklady  + souběžně před nástupem na akci bude provedena
ěný a potvrzený list účastníka bude předán před nástupem na akci

níže uvedenými podmínkami. 
astníka souhlasí s podmínkami a pravidly přihlášení. Stvrzuje, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu

ů. Zároveň dává souhlas k použití fotografií a videa pořízených v rámci 

ákonní  zástupci jsou  odpovědni za ztráty nebo škody způsobené, které způsobí úmyslně nebo činností

pravidly pořadatele( denním programem).  Účastníci   jsou tímto poučeni nebo 

zákazu užívání jakýkoliv omamných látek a opuštění objektu, ve kterém se koná akce, bez vědomí dozoru.

Neručíme za případnou ztrátu cenných věcí (mobilní telefony, elektronické hry, zlaté 

nedoporučujeme tyto věci brát s sebou. 

08.08.2021 odjezd  vlak/Praha hl.nádraží v  11.15 hod  sraz 10.30 hod.

předání všech dokumentů: Kartičky zdravotní pojišťovny

vyplněná plná moc (beze jména komu je určena – zdravotnická služba se mění – bude vyplněno na místě), 

zení lékaře o způsobilosti k pobytu, přihláška, list účastníka

 příjezd vlak/ Praha hl.nádraží  cca 20.22 hod  

zdražení ekonomickými subjekty (COVID-19) pobyt zkrácen o jednu noc

nezletilého účastníka zákonným zástupcem nebo osobou pověřenou zákonným zástupcem.

bude případně vyžadovat projednání vzniklých škod a závazků  účastníků 

zákonným zástupcem nebo osobou pověřenou zákonným zástupcem. 

prosíme zákonné zástupce (=rodiče o poučení účastníka=)……………………

ostatním účastníkům čestně a kamarádsky, se vyvaruje používání vulgárních výrazů
dobu konání akce řídit pokyny trenérů, dozorů, se bez vědomí a svolení  vedoucího nesmí vzdálit z prostoru areálu a to ani do 

álu provede trenér na prvním nástupu, šetří zařízení areálu, je povinen udržovat své místo pobytu a 
okolí v čistotě. Místo pobytu na konci  předá v takovém stavu, v jakém ho převzal, nesmí bez souhlasu 

ytek na své ubikaci, se řídí programem akce , dodržuje noční klid, v době nočního klidu musí být ve svém 
místě pobytu, převlečen do nočního oděvu, dodržuje hygienické návyky, nahlásí každý i sebemenší úraz a zdravotní potíže 

tníkovi akce, nastupuje k jídlu vždy umytý, si uloží větší obnosy peněz, cennosti, mobil atd. u 
trenéra, pokud si peníze a jiné cennosti nechá u sebe a ztratí je, je to výhradně vina dotyčného, trenéři za ztrátu nenesou ž

e povinen účastník nepoškozené vrátit. 

zákaz práce se zápalkami či zapalovačem, zákaz konzumace alkoholu, kouření a používání jiných drog a omamných 
přísný zákaz jakéhokoli omezování či zneužívání ostatních účastníků akce(šikana)

. Každý přestupek bude konzultován s vedoucím družstva č
 nedodržení  výše uvedených podmínek a pravidel  riskuje, že bude okamžitě vyloučen ze zbytku akce, bez nároku na vrác

podmínky účasti, taktéž jsem se seznámil  já osobně nebo jako zákonný zástupce  účastníka 

ří 

Zmocnění, zproštění mlčenlivosti 
ŘED ODJEZDEM) 

na záloha a následně doplatek  za 
ed nástupem na akci. Provedením úhrady 

mto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je 
řízených v rámci této akce.    

ákonní  zástupci jsou  odpovědni za ztráty nebo škody způsobené, které způsobí úmyslně nebo činností účastníci 

poučeni nebo  jsou poučeni zákonným 

zákazu užívání jakýkoliv omamných látek a opuštění objektu, ve kterém se koná akce, bez vědomí dozoru. 

Neručíme za případnou ztrátu cenných věcí (mobilní telefony, elektronické hry, zlaté šperky, atd.).Proto 

sraz 10.30 hod. 

artičky zdravotní pojišťovny, podepsaná a 

bude vyplněno na místě), 

ist účastníka 

pobyt zkrácen o jednu noc 

nezletilého účastníka zákonným zástupcem nebo osobou pověřenou zákonným zástupcem.  

účastníků  na akci  se  

…………………………….………………………. 

se vyvaruje používání vulgárních výrazů, se bude po celou 
nesmí vzdálit z prostoru areálu a to ani do 

je povinen udržovat své místo pobytu a 
nesmí bez souhlasu vedoucího měnit místo svého 

se řídí programem akce , dodržuje noční klid, v době nočního klidu musí být ve svém 
nahlásí každý i sebemenší úraz a zdravotní potíže 

si uloží větší obnosy peněz, cennosti, mobil atd. u 
trenéra, pokud si peníze a jiné cennosti nechá u sebe a ztratí je, je to výhradně vina dotyčného, trenéři za ztrátu nenesou žádnou 

zákaz konzumace alkoholu, kouření a používání jiných drog a omamných 
 

družstva či delegovanými zástupci akce. V 
en ze zbytku akce, bez nároku na vrácení peněz a 

já osobně nebo jako zákonný zástupce  účastníka  s řádem 
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3. Časový rozvrh   
 sraz 10.30  odjezd 08.08.202

a následně další stanice_CZ 

 
příjezd  08.08.2021  cca 17.00 hod.

neděle 08.08.2021  přivítání  a seznámení s

cca 18:30 večeře a následná večerka

 

09.08.2021-12.08.2021 

cca 07.45 - Snídaně 

09.15 - 19.00 hodin: TJ  kondiční, 

cca 12:00 oběd 

cca 19:00 - 22:00: večeře a následná večerka

 

Pátek 13.08.2021 

7:45 ráno snídaně  

09.15 - 11.00 hodin: TJ  házená dle rozpisu a programu

cca 12 : 00 oběd 

opuštění resortu a návrat do Prahy/ CZ

- po zkušenostech připomínáme především 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    V případě, že dojde před odjezdem na výše uveden

Středočeským nebo Moravskoslezským

koronaviru COVID-19, ke zrušení akce
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finanční spoluúčasti přihlášené/ho hráče/hráčky ročníku 200

 Upozorňujeme: 
 

Bez platné  kartičky ZP případně cestovního připojištění

negativního PCR testu na COVID

 

.08.2021 v cca 11.15  hod  Praha/hlavní nádraží, 

a následně další stanice_CZ   

.00 hod.  Rožnov pod Radhoštěm/CZ 

a seznámení s provozním řádem, ubytováním, jídlem

a následná večerka 

kondiční, házená dle rozpisu a programu    

22:00: večeře a následná večerka 

házená dle rozpisu a programu    

opuštění resortu a návrat do Prahy/ CZ 

 

1 KUFR nebo SPORT.TAŠKA 

- sportovní  oblečení, obuv  a základní hygienu dle uvážení 

po zkušenostech připomínáme především , sportovní obuv ke hře

- aj. dle vlastního uvážení, cestovní batůžek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

případě, že dojde před odjezdem na výše uvedené přípravné soustředění k

Moravskoslezským krajem  a Bezpečnostní radou státu (BRS)

akce, budou finanční prostředky Vámi zaslané  vráceny. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Finanční spoluúčasti přihlášené/ho hráče/hráčky ročníku 200

3.600,-Kč   pobyt/strava   

Bez platné  kartičky ZP případně cestovního připojištění, dokladu totožnosti 

negativního PCR testu na COVID-19 nebude moci hráč/hráčka odcestovat na výše 

uvedenou  sportovní akci 

lavní nádraží,  

zním řádem, ubytováním, jídlem 

 

1 KUFR nebo SPORT.TAŠKA  obsahující 

a základní hygienu dle uvážení  na 6 dnů 

, sportovní obuv ke hře, míč černé kraťasy  

- plavky, osuška   

aj. dle vlastního uvážení, cestovní batůžek 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

přípravné soustředění k doporučení 

Bezpečnostní radou státu (BRS)  s výskytem 

, budou finanční prostředky Vámi zaslané  vráceny.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Finanční spoluúčasti přihlášené/ho hráče/hráčky ročníku 2006-2003:  

dokladu totožnosti a 

nebude moci hráč/hráčka odcestovat na výše 
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4. Písemné prohlášení  účastníka, zákonného zástupce

Prohlašuji, že já  účastník, dítě 

Jméno …………………………………………………. Narození ……………………………..

adresa bydliště ………………………………………………………………………………….,

jsem, je úplně zdravé a okresní hygienik ani ošet
ani zvýšený lékařský dozor a že mi není známo, že by v
s osobami, které onemocněly přenosnou infek
postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.

Upozornění 
Účastník trpí alergií na ………………………………………………

Účastník pravidelně užívá tyto léky (uveďte dávkování)

 

 

 

V ……………………….dne ………………….. podpis  účastníka, zákonného zástupce(např.rodiče

Zmocn ění, zprošt ění ml čenlivosti a ur

Já, níže podepsaný z ákonný zástupce nezletiletého dít

Trvale bytem ………………………………………………...Kontakt (telefon, e

Zákon. zástupce nezletilého dít ěte: Jméno a p

Trvale bytem:………………………………………

zmocňuji tímto pana/paní…………………………………………………

trvale bytem …………………………………………………..………………

 tj. od  08.08. do 13. 08.2021, uděloval za mé nezletilé dít
době nastane, a to v celém rozsahu (např. ošetření úrazu i takového, jenž nespadá do kategorie nezbytné pé

Současně zprošťuji povinné mlčenlivosti ve smyslu § 51 z. 
poskytli zdravotní péči mému nezletilému dítěti a ud
smyslu a rozsahu ustanovení § 31 z. č. 372/2011 Sb. zmocn
 
Zároveň určuji pana/paní ……………………………………………………………osobou, na jejíž nep
právo při poskytování zdravotních služeb podle §28 odst. 3 písm. e) bod 1, a to ve shora uvedené dob
 

 
V ………………………………………….. dne ………………………….
 

účastníka, zákonného zástupce (vypňuje se v den předání účastníka na akci)

Jméno …………………………………………………. Narození …………………………….. 

adresa bydliště …………………………………………………………………………………., 

 zdravé a okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil dítěti, které je v mé pé
ský dozor a že mi není známo, že by v posledních dvou týdnech přišlo toto dít

řenosnou infekční chorobou. Jsem si plně vědom právních následk
postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 

trpí alergií na ……………………………………………… 

pravidelně užívá tyto léky (uveďte dávkování) 

podpis  účastníka, zákonného zástupce(např.rodiče):…………….………………………………………

 

ě čenlivosti a ur čení osoby oprávn ěné dle zákona o zdravotních 
službách  

ákonný zástupce nezletiletého dít ěte:…………………………………………

Trvale bytem ………………………………………………...Kontakt (telefon, e-mail)……………………

Jméno a příjmení: ……………………………………….

Trvale bytem:…………………………………………………………………………………………………………………….

ana/paní………………………………………………………………….….… 

trvale bytem …………………………………………………..………………………………………..

k tomu, aby po dobu účasti a konání akce 
loval za mé nezletilé dítě souhlas s poskytnutím zdravotních služeb včetně hospitalizace, jejichž pot

ř. ošetření úrazu i takového, jenž nespadá do kategorie nezbytné péč

enlivosti ve smyslu § 51 z. č. 372/2011 Sb. poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnické pracovníky, kte
ěti a uděluji jim tímto souhlas k poskytnutí informací  o zdravotním stavu mého nezletilého dít

. 372/2011 Sb. zmocněnci. 

……………………………………osobou, na jejíž nepřetržitou př
i poskytování zdravotních služeb podle §28 odst. 3 písm. e) bod 1, a to ve shora uvedené době konání

V ………………………………………….. dne …………………………. 

…..…………………………………………………………….
Podpis zákonných zástupců dítě

v den odjezdu na akci

vypňuje se v den předání účastníka na akci) 

mé péči, karanténní opatření 
řišlo toto dítě do styku 

dom právních následků, které by mě 

):…………….……………………………………… 

né dle zákona o zdravotních 

…………nar. dne …………..……. 

mail)……………………………………… 

.… nar. dne ………………… 

…………………………………………………. 

…  nar. dne:.…………………  

………………………..…………………..…..  

č ě hospitalizace, jejichž potřeba v této 
ení úrazu i takového, jenž nespadá do kategorie nezbytné péče, léčba běžných nemocí). 

. 372/2011 Sb. poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnické pracovníky, kteří by 
poskytnutí informací  o zdravotním stavu mého nezletilého dítěte ve 

etržitou přítomnost má moje nezletilé dítě 
konání akce. 

 
…..……………………………………………………………. 

ů dítěte 
den odjezdu na akci 


