
Letní soustředění 2022- závodní oddíl 
Týmy:  přípravka (ne-út), děti step, kadeti step, juniorky step, 

dance tým 
 
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. 

 
 
Na pobyt musí mít každý kopii kartičky zdravotní pojišťovny, bezinfekčnost podepsanou 
rodiči a potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte vyplněné lékařem (ne starší než 24 
měsíců).  
 
Na základě přihlášky a zálohové platby obdržíte během prázdnin na e-mail podrobné pokyny 
k soustředění. 
 

- zde odstřihněte ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Z á v a z n á  p ř i h l á š k a    na letní soustředění  
 RS Štědronín 21. – 26. 8. 2022 

odevzdat na recepci 
 
Jméno a příjmení: .......................................................................Datum narození: .......................... 
 
Bydliště: ............................................................................................................................................ 
 
E-mail, na který budou zaslány podrobné informace k soustředění- prosíme čitelně!: 
 
........................................................................................................................................................... 
 

datum:            kontaktní telefon:    podpis rodičů: 
 
     .........................        ......................................      .................................................. 

 
 


