
ATLETICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ

KDY?
12. - 19. 8. 2017

 KDE?
 v ČÍCHOVĚ (u Třebíče)

ZA KOLIK?
3 200,- Kč
 

CO?
Atleticko-cyklistické soustředění

 PRO KOHO?
 Mladší žactvo a starší (2008 a starší)

Přihlášky do konce BŘEZNA!

více inforrmací se dozvíte na tréninku nebo na stránkách www.mslavia.cz

AC MORAVSKÁ SLAVIA



AC MORAVSKÁ SLAVIA, BRNO, spolek
oddíl dětí a mládeže

informace o letním atleticko-cyklistickém soustředění 
 

 
MÍSTO: ČÍCHOV (u Třebíče)  

TERMÍN: 12. - 19. 8. 2017  
 

 
SRAZ:  12. 8., v 9,00 hod., Vojtova 12 
 
PŘIHLÁŠKY: do konce března na stránkách klubu (www.mslavia.cz)  
 
DOPRAVA:  oddílový autobus / na jízdním kole 
 
CENA: 3200.- Kč - do konce července je potřeba uhradit doplatek 2200,- Kč (záloha 1000,- Kč byla 

splatná do konce dubna),  na BÚ 275997129/0300 
 
UBYTOVÁNÍ: v chatkách a ve zděné budově s rekreačním středisku Jalovec (www.rtsjalovec.cz) 
 
NÁVRAT: 19. 8., kolem 12 hodiny na Vojtovu  
 
Letošní atleticko-cyklistické soustředění je určeno pro věkové kategorie mladší žactvo a starší (ročníky 2008 
a starší) – jízdní kolo není podmínkou! Program tréninků bude přizpůsoben skupinám s/bez jízdního  kola. 
 

V Y B A V E N Í 
 

Na trénink:  šusťáková souprava, mikina, dlouhé i krátké elasťáky, 2-3 trička, tílko, trenýrky, maratonky 
Ostatní: turistické oblečení i obuv, větrovka, pláštěnka, trička,  
 kraťase - civilní, ponožky – v dostatečném množství, spodní prádlo, pyžamo, plavky, 

ručník, osuška, hygien. potřeby, opalovací krém, kapesníky i papírové, kšiltovka, sluneční 
brýle, láhev na pití, sportovní obuv, pantofle (sandále),  menší batůžek, psací potřeby, blok, 
tréninkový deník, dle nálady a možností: hry, knížka, hudební nástroj … 

  prádelní šňůra a kolíčky pro vlastní potřebu,  
Doklady: karta pojištěnce, platný posudek o zdravotní způsobilosti, prohlášení rodičů, souhlas s 

ošetřením, členský průkaz AC MS, doklad totožnosti /občanský průkaz či pas 



P Í S E M N É    P R O H L Á Š E N Í    R O D I Č Ů 
(ne starší 1 den) 

 
Prohlašuji, že ošetřující lékař ani okr. hygienik nenařídil dítěti ____________________________________________ 
naroz. ____________, které je v mé péči, karanténní opatření a že mi není známo, že by v posledním týdnu přišlo do 
styku s osobami, které onemocněly infekční chorobou. Dítě nejeví známky akutního onemocnění (horečky, průjmy …) 
 
Užívá pravidelně tyto léky (dávkování, doba užívání …): 
__________________________________________________ 
 
Dále upozorňuji na (alergie, možné indispozice …) : _____________________________________________________ 
 
Zdravotní stav v období od 1. 8. do 11. 8.  2017 : _________________________________________________ 
 
 
V _____________________ dne _______________   podpis rodičů ____________________________________ 
 
 
Spojení na rodiče v době soustředění /jméno, adresa, telefon/: 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
………………………………………………Z D E    O D D Ě L T E ……………………………………………… 
 

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE 
vydává praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje 

                                                                           
V souladu s ustanovením § 9, ods. 3 zákona 258/2000 Sb. ve znění zákona 274/2003 Sb. rozhoduji, že dítě: 
 
jméno a příjmení: _____________________________________  narozené dne: ____________________ 
 
bytem: ____________________________________________________________________________ 
  

                  JE – NENÍ 
 
způsobilé zúčastnit se sportovní akce (atletické soustředění, lyžařský kurs, plavecký výcvik apod.) 
Dále potvrzuji, že dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a upozorňuji na tyto možné zdravotní 
problémy či jiná omezení:  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Tento posudek má platnost 1 rok ode dne vystavení a bez tohoto posudku není možno dle § 9, ods. 2, 
 zákona č. 258/2000 Sb. ve znění zákona 274/2003 Sb. na výše uvedenou akci dítě přijmout. 
 
V ___________________ dne __________________ razítko a podpis lékaře _____________________  
                             


