
  LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 2022 

„Kouzelný týden“ 
Týmy: přípravka (ne-út), děti step, kadeti step, juniorky step, dance team 

 
Datum: neděle  21. 8. 13:00 – pátek 26. 8. 2022 14:00 (přípravka končí v út v 17:00) 
Místo:             RS Štědronín, Štědronín 22, Plazy, 397 01 Písek 
Ubytování:     spodní zděná budova se 2-4 lůžkovými pokoji, sociální zařízení na chodbách  
                       v areálu sportoviště, bazén, občerstvení 
Strava: 5x denně včetně pitného režimu- začínáme večeří, končíme obědem 
Doprava: individuálně (rodiče) 
Program: pobyt v přírodě, všeobecná kondiční příprava, sportovní hry a soutěže na hřišti i v lese, 

příprava na novou závodní sezónu, koupání 
 
Cena:             4.400,- Kč     x   1.850,- Kč (přípravka) 

  zahrnuje stravu 5x denně včetně pitného režimu, ubytování, pronájem sportovišť, celodenní 
program, suvenýr 

 
Platba: záloha 2.000,- Kč, 1.000,-Kč (přípravka) v hotovosti na recepci nejpozději do 30.4.2022 

(nebo na účet č. 193049731/0300), doplatek při příjezdu na soustředění  
 
Storno podmínky: záloha na soustředění je nevratná. Pokud se někdo z vážných důvodů nemůže 

zúčastnit soustředění a řádně se písemně odhlásí s uvedením důvodů, vzniká mu nárok na 
vrácení zaplacené zbylé částky v tomto rozsahu: 6-2 dny před soustředěním 50% celkové 
částky, jeden den před nástupem a později 0%. Při závažném onemocnění nebo úrazu 
dítěte před odjezdem na soustředění vracíme poplatek na základě individuálního posouzení 
po předložení lékařské zprávy. 

 

!!! Dále prosíme, čtěte pozorně !!! 
 
Příjezd a ubytování:   mezi 13 a 13:30 hod. (prosíme o dodržení času) 

Ukončení:    v pátek ve 14:00 hod. 

Odjezd:    děti vyzvedávejte v pátek mezi 14:00-15:00 hod, přípravka v úterý v 17:00 

 (děkujeme za dodržení času) 

Vedoucí:    Klára Jandová 
kontakt: 603 904 952 , info@aerobikdobris.cz 

Trenéři:  Klára Jandová, Kamila Paulová, Hedvika Kloudová, Kristýna Bílková, Aneta 

Svobodová,  Bára Pechmannová, Markéta  Vodenková 

Zdravotník:                               Kamila Paulová 

 

Při příjezdu si připravte: 

  vyplněné nástupní dokumenty dítěte (zdravotní Info, bezinfekčnost) 

  potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte- vyplní vám lékař (platnost 24 měsíců) 

  kopii zdravotní kartičky pojišťovny nebo si ji vyfotíme 

  léky (pokud dítě užívá, u příjezdu případně odevzdat zdravotnici a upřesnit dávkování) 

  doplatek za soustředění 2.400,- (přípravka 850,-) v hotovosti 
 

Pro menší děti doporučujeme:  

 odevzdejte v podepsané obálce předem napsané univerzální pohledy (nečíslovat, např. na každý den jeden, 
které jim budeme v průběhu týdne rozdávat) 

 sladkosti  - při příjezdu vybereme igelitové tašky se jménem dítěte s dobrotami pro děti, které jim s sebou 
dáváte. Tuto tašku bude mít po celou dobu pobytu trenér dítěte a na požádání bude dětem vydávat. 
Předejdeme tak tláskání a mlsání dětí na pokojích, před jídly, v posteli apod. V jiném případě bude nalezené jídlo 
u dětí na pokojích zabaveno. 

 



 

Důležité věci s sebou: 
 cvičební úbory na ven a dovnitř (několik)- nedávejte dětem na soustředění závodní boty, hodně je zničí 

 švihadlo 

 láhev na pití (dostatečně velkou – min. ¾ litru) 

 oblečení do deště, pro chladnější počasí 

 plavky a věci na koupání 

 menší batůžek 

 dostatek sponek a gumiček do vlasů 

 opalovací krémy, sluneční brýle, pokrývka hlavy proti slunci 

 sprej proti klíšťatům a komárům 

 psací potřeby, papíry, fixy, pastelky 

 drobné kapesné (možno uschovat v obálce u vedoucích) 

 nevozit cennosti (šperky, hodinky, mobily atd. jen na vlastní odpovědnost) 

 každý svou podložku (karimatku) pro cvičení na zemi 

 staré prostěradlo nebo látku na výrobu pláště 
 
Mobilní telefony: 

Z naší dlouholeté zkušenosti si dovolujeme Vám doporučit dětem mladším 10 let mobilní telefon vůbec 
nedávat. Během polední pauzy je možné kdykoli volat trenérkám, které Vám dítě k telefonu předají. Případně 
můžeme jejich vlastní telefon dětem vždy půjčovat o polední pauze- odevzdat trenérkám při příjezdu. Obzvláště 
nevhodné jsou pak večerní hovory, telefonování dětí rodičům a obráceně … Prosíme podporujte v dětech 
samostatnost.  Věřte, že se o ně budeme starat, jako by byly naše vlastní  
Pokud je to nutné, mobil pouze na vlastní odpovědnost 
 
Ostatní:  

Návštěvy rodičů jsou během celého pobytu zakázány! 
Aktuální informace o průběhu soustředění, fota a videa budou průběžně dodávány na oficiální FB ASOD: 
www.facebook.com/aerobikdobris. Dejte nám LIKE a budete o všem vědět  
.  
 

Děkujeme za přečtení. 
                                                                                                                                                                       trenérky ASOD                                                                               

http://www.facebook.com/aerobikdobris

