Kontakt na středisko :

Sportpark KOCANDA
Želiv 336
394 44 Želiv
telefon: 565 581 229

www : sportpark.kocanda.cz

Ahoj hokejisto, rodiče
ani letos nevynecháme důležitou součást přípravy našich hráčů, kterou je letní
soustředění.
Po prázdninovém volnu hráčů je soustředění startem do nové sezóny ledního hokeje. Je to
také "tmelící" akce pro jednotlivé týmy a také pro všechny zúčastněné, bez rozdílu
kategorie, věku. Hokej je sice tvrdá hra, vyžaduje ale i velkou zručnost, výbornou fyzickou
připravenost a také důvěru ve své spoluhráče a trenéra. Není to jen slovní obrat, je to
základ pro vytvoření týmu ze silných individualit, které dávají na ledě vše ve prospěch a pro
úspěch týmu. Náplň soustředění je proto vždy připravována tak, abychom ve všech našich
svěřencích hledali a nacházeli právě tyto důležité vlastnosti, abychom je motivovali k
užívání těchto principů a vzbuzovali v nich zájem o tento nádherný sport. Aby znali význam
slovních spojení jako týmový duch, zdravé sebevědomí, podání 100% výkonu a abychom je
nechali vyzkoušet si všechny tyto stavy a vedli je tak, že se v nich budou chtít sami
zlepšovat.
Všechny nás čeká množství pohybových aktivit, trenéry nevyjímaje, soutěže, ale také
týmové aktivity, které už dlouhou řadu reprezentuje hlavně oblíbená olympiáda. Opět
budou v každém týmu Ti nejmenší vedle nejstarších dorostenců a opět bude záležet na
100% výkonu všech z nich, aby mohl tým uspět. Nebude proto rozhodující jeden rychlý,
silný a obratný dorostenec, ale pod výsledek se stejnou měrou "podepíší" všichni členové
olympijských týmů. A protože za dobrou práci má následovat odměna, tak kromě dobrého
pocitu z vlastního výkonu čekají na hráče diplomy, medaile a další, menší či větší, odměny.
Všechny děti si také tradičně hned před odjezdem rozlišíme barevnými tričky, podle
jednotlivých kategorií.
A kdo bude toto všechno s Vašimi dětmi dělat? Opět to bude skvělý tým trenérů, asistentů
a vedoucích mužstev SK Sršni Kutná Hora.
Věřím tomu, že kdo na soustředění se Sršni už byl, nebude váhat jet ani letos. Pokud je
Vaše dítě, syn nebo dcera, teprve v přípravce, nebojte se ho s námi pustit.
Na shledanou
Martin Janata
vedoucí soustředění 2018

Termín:
Místo:
Cena:

18.8.-25.8.2018
Sportpark Kocanda, Želiv
3.700 Kč.

- celodenní strava - snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře, celodenní pitný režim
- sportovní ceny
- diplomy
- permanentní přítomnost zdravotníka během soustředění
- dohled nasmlouvaného lékaře nad naším soustředěním - dohled Krajské hygienické
stanice Pelhřimov nad celým rekreačním střediskem, vč. naší výpravy.
Jinak řečeno, Vaše dítě bude v rukou odpovědných trenérů, zdravotníka, lékaře a
státního kontrolního úřadu dohlížejícího na hygienickou a zdravotní nezávadnost po
celou dobu našeho pobytu !!!

Sraz: 18.8. v 9,00 hodin na parkovišti u zimáku v Kutné Hoře
- před odjezdem je nutno odevzdat průkaz pojištěnce, prohlášení o zdravotním stavu
dítěte, tzv. bezinfekčnost, kterou potvrzují rodiče, maximálně den před odjezdem na
soustředění a také potvrzení od lékaře (má platnost jeden rok, lze tedy využít i to, které
jste zajistili pro lyžařský výcvik, jiný tábor, školu v přírodě apod.) Po soustředění Vám ho
vrátíme.

Příjezd: 25.8. do 12,00 hodin k zimáku v Kutné Hoře
Vybavení s sebou:
- láhev na pití, vhodné oblečení pro dané období pro rekreační středisko
- sportovní oblečení a obutí na hřiště i do tělocvičny, hygienické potřeby (a návyky :-))
- pyžamo, pantofle, plavky, hokejové rukavice, hokejku, gólmani i masku.
Kapesné dle vlastního uvážení (při odjezdu lze uložit u vedoucího soustředění nebo u
trenéra kategorie, jinak za ně nelze přijmout odpovědnost).
NEDOPORUČUJEME drahé věci jako jsou mobily, tablety, herní konzole a podobná zařízení.
Každý den soustředění bude probíhat vícefázová příprava všech hráčů s ohledem na :
- věkovou kategorii
- komplexní rozvoj obratnosti, rychlosti, síly, vytrvalosti a koordinace pohybu hráče
- výkonnostní testy
- sportovní hry a soutěže v rámci velmi oblíbené "OLYMPIÁDY" napříč všemi kategoriemi,
vč. trenérů
- celodenní péče trenérů
- výlet do blízkého města v okolí
Během celého týdne vznikne velké množství fotek, možná i nějaké video, které Vám potom
umožní vidět svoje dítě v cizím prostředí a věřím, že většina fotek bude obsahovat obličeje
se širokými úsměvy nebo zarputilým výrazem sportovce, který právě překonává protivníka

nebo sám sebe. V případě zdravotní újmy bude účastník ošetřen naším zdravotníkem,
případně u nasmlouvaného lékaře. Bude-li se jednat o závažnější zranění či nemoc, rodiče
budou vyrozuměni mnou, případně po dohodě zdravotníkem nebo trenérem.
Nezapomeňte nám proto předat kontakty na sebe. Pokud budete v době soustředění
mimo ČR, pak i kontakt na někoho z rodiny či přátel, kteří budou v ČR a budou současně
od Vás vybaveni plnou mocí k vyzvednutí dítěte, pokud by to bylo třeba. Takové případy
jsou opravdu jen velmi výjimečné, chceme mít ale naprostou jistotu, že dokážeme společně
udělat vše pro Vaše děti.

UPOZORNĚNÍ :
Žádám rodiče, aby nejezdili do místa konání soustředění a to zejména kvůli jeho malým
nebo i větším, ale citlivým dětem, které by mohla návštěva cizích rodičů, tedy absence
vlastních, rozrušit. Ve velké skupině, jakou je naše soustředění, to může působit velmi
negativně. Návštěva bude povolena jen ve výjimečných případech a jedině se souhlasem
vedoucího soustředění. Na konci této pozvánky je kontaktní telefon, který pro tento případ
použijte. Pokud nebudu reagovat okamžitě na Vaše volání, probíhá nejspíš některá z
disciplín, či jiných činností, po jejichž skončení zavolám zpět. Jestliže některý (nebo dokonce
někteří) z účastníků soustředění poruší závažně nebo opakovaně disciplínu a kázeň na
soustředění, bude (případně budou) odeslání domů na náklady rodičů.
Děkuji za Vaše pochopení a respektování této žádosti.

Kontakt na vedoucího soustředění :

Martin Janata
Mobil : +420 606 589 588
Email: martin.janata@jcomp.cz

Závazná přihláška na sportovní soustředění
hokejového klubu SK Sršni Kutná Hora

Prohlášení zákonných zástupců dítěte
Bezinfekčnost

(Vrátit vyplněné a podepsané co nejdříve)

(Odevzdat v den odjezdu na soustředění !!)

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

Termín soustředění : 18.08. – 25.08.2018
Místo : Sportpark Kocanda, Želiv

Cena : Kč 3.700,--

Pořadatel : SK Sršni Kutná Hora, z.s.

Prohlašuji,že ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu. Dítě nejeví známky akutního
onemocnění (průjem,chřipka apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil
karanténní opatření. Není mi též známo, že by v posledním týdnu přišlo toto dítě do styku s
osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.

Jméno a příjmení: .....………………………………….…………...........
Dítě je schopno zúčastnit se soustředění od 18.08.2018 do 25.08.2018

Datum narození : ................................................................................
Bydliště : .............................................................................................
PSČ : ........................... Telefon : .......................................................
Přihlašuji závazně své dítě na toto sportovní soustředění, souhlasím s podmínkami
a platbou za pobyt. Platbu za pobyt uhradím ve stanoveném termínu na účet 2561577319/0800.
Při platbě uveďte do poznámky text, který nám umožní identifikaci Vaší platby "soustředění,
kategorie, příjmení + jméno". Pro kategorie používejte tyto zkratky "PŘÍP", "3.-4.", "MŽ", "SŽ",
"DOR", "JUN“
V případě zrušení či zkrácení pobytu dítěte uhradím pořadateli oprávněné náklady.
Zároveň se zavazuji zaplatit zálohu na soustředění ve výši Kč 1 700,- do 31.05. 2018 a doplatek
do 30.6.2018.

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení
nebylo pravdivé.
Telefonní a písemné spojení na rodiče, nebo jejich zákonné zástupce po dobu pobytu
dítěte na soustředění :

1. Od ................. do .................. Příjmení ...........................................................
Adresa ........................................................................ tel. ..................................
2. Od ................. do .................. Příjmení ...........................................................
Adresa ....................................................................... tel. ...................................
U svého dítěte upozorňuji

Potvrzení a souhlas :

alergie na .............................................................................................................

Potvrzuji správnost údajů uvedených v této přihlášce a dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby
zástupci SK Sršni Kutná Hora zpracovávali v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů, osobní údaje uvedené na této přihlášce a v prohlášení zákonných zástupců dítěte
ve smyslu tohoto soustředění. Zároveň dávám souhlas k tomu, aby fotografie a videonahrávky, získané
a pořízené v průběhu tohoto soustředění byly použity pro prezentaci klubu a zveřejněny na
internetových a facebookových stránkách SK Sršni Kutná Hora.

používá léky (dávkování) .....................................................................................
léky bude mít dítě u sebe – léky předám při odjezdu vedoucímu soustředění*

jiné důležité informace …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
K tomuto prohlášení přiložte :
průkaz zdrav. pojišťovny (kopii) , očkovací průkaz (kopii)

V .......................... dne .......................... ................................................
podpis zákonného zástupce

V ............................... dne ......................... .......................................................
(Musí být podepsáno v den zahájení soustředění)
podpis zákonného zástupce
* Nehodící se škrtněte

Zde odstřihněte ----->

