
PŘIHLÁŠKA  - LETNÍ FOTBALOVÝ TÁBOR – SKELNÁ HUŤ 2019 

 

1.běh 7. – 13. 7. 2019      2.běh 14. – 20.7.2019       

 

Jméno a příjmení: …………………………………..      Datum narození: ………………… 

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

Kontaktní telefon/fax/e-mail: ………………………………………………………………. 

 

Vybraný termín: …………………………………………  

 

Fotbalové dovednosti: Začátečník – tělesná výška ……………..    váha …………………. 

                                    Pokročilý – hráčský post ……………… výška …….. váha ………. 

 

Zdravotní stav: …………………   Užívané léky: …………………………………………. 

Zdravotní potvrzení od lékaře nevyžadujeme, pokud má dítě zdravotní stav dobrý. V případě 

nějakých zdravotní problémů, budeme požadovat lékařský souhlas při příjezdu dítěte. 

 

Plavec: ANO                 NE 

 

Jiná důležitá sdělení: ……………………………………………………………………….. 

 

Cena: 4.700,-Kč zahrnující ubytování v penzionu, stravování (5x denně, zajištění pitného 

režimu), fotbalovou výuku vč. tréninkových pomůcek, doplňující celodenní  program. V 

případě dítěte staršího 12 let je cena 4.900,-Kč (větší porce jídla). 

 

Přihlášku zasílejte mailem na adresu teamsport@volny.cz nebo poštou na adresu : Ing. Lenka 

Havránková, T.Brzkové 62, Plzeň, 318 00. 

Přihlášky budou přijímány do naplnění všech 2 běhů s maximální kapacitou 30dětí. Příslušný 

běh se koná v případě přihlášení minimálně 15ti dětí na daný termín. 

 

 

 

Podpis rodičů: ……………………………….           Podpis účastníka: ……………………… 

 

 

 

V případě potřeby dalších informací jsme Vám k dispozici: 

Ing. Lenka Havránková  na čísle 602 421868. Informace pro rodiče i přihlášku lze stáhnout od 

01.2.2019 na www.fotbalovy-tabor-skelna.cz. 

mailto:teamsport@volny.cz


INFORMACE PRO RODIČE 

 

Podmínky účasti: 

1. Odpovídající věk 6-12let(dle dohody 15let)– fotbalové zkušenosti nejsou potřebné. 

2. Včasné přihlášení vzhledem k omezené kapacitě. 

3. Úhrada sjednané ceny- záloha a doplatek, popř. celá částka. 

4. Potřebné sportovní vybavení: fotbalová obuv (i do tělocvičny a na umělý povrch), 

sportovní oblečení, plavky. 

5. Stornovací podmínky: Přihláška se stává závaznou zaplacením zálohy. Pokud se 

účastník odhlásí do 31.5.2019 – manipulační poplatek činí 25% ze zálohy, po 

31.5.2019 – manipulační poplatek činí 50% ze zálohy, v posledním týdnu před 

zahájením – manipulační poplatek činí 100% zálohy. Pokud se účastník nebude moci 

zúčastnit z důvodu onemocnění či zranění, odhlásí se a  předloží potvrzení lékaře, 

bude mu  vrácena  celá zaplacená částka. 

6. V případě, že se tábor nebude moci z technických nebo jiných příčin konat, bude 

zaplacená cena  vrácena všem. Příslušný běh se uskuteční v případě přihlášení 

minimálně 15ti dětí.  

 

Časový plán příjezdu a odjezdu: nástup dětí v neděli v době od 12-14h, následuje ubytování 

a od 15h začíná první seznamovací tréninková jednotka a v 18h večeře. Ukončení běhu je v 

sobotu po snídani, děti je potřeba vyzvednout v době od 9-11h. Samozřejmě je možné 

dohodnout v případě potřeby individuální nástup, popř. odjezd dítěte. 

 

Cena: 4.700,-Kč (případně 4.900,-Kč) zahrnující ubytování v penzionu, stravování (5x denně, 

zajištění pitného režimu), fotbalovou výuku vč. tréninkových pomůcek a celodenní program 

je splatná takto: 

Záloha: 2.500,-Kč je splatná ihned,  po odeslání přihlášky. Zaplacením zálohy je dítě 

zařazeno na seznam účastníků.  V případě přihlášení většího počtu dětí rozhoduje termín 

zaplacení zálohy.V případě úhrady pobytu zaměstnavatelem je možná dohoda o neplacení 

zálohy a v tomto případě je dítě zařazeno na seznam účastníků přijetím přihlášky. 

Doplatek: 2.200,-Kč (respektive 2.400,-Kč) musí být uhrazen 14 dní před nástupem dítěte 

na vybraný běh, popř. při nástupu dítěte (nutno oznámit předem). 

Pobyt může být uhrazen i celou částkou. 

Zálohu i doplatek je možno uhradit několika způsoby: 

 

1. bezhotovostně na číslo účtu 276317113/0300 s tím, že jako v.s. uveďte datum 

narození dítěte. 

2. poštovní poukázkou na adresu: ing. Lenka Havránková, T.Brzkové 62, Plzeň, 318 00. 

3. V případě firemního příspěvku Vám na požádání vystavíme fakturu pro Vaši 

organizaci. 

Přihlášku zasílejte mailem na adresu teamsport@volny.cz nebo poštou na adresu : Ing. Lenka 

Havránková, T.Brzkové 62, Plzeň, 318 00. 

Přihlášky budou přijímány do naplnění všech 2 běhů s maximální kapacitou 30dětí.  

 

 

V případě potřeby dalších informací je Vám k dispozici Ing. Lenka Havránková  na čísle 602 

421868. 
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