
Fotbalové soustředění SK Kročehlavy - 2017

Adresa :

RS Máj

Peklo 393

331 01 Plasy

http://www.haul.cz/rs-maj

Ubytování:

Pro ubytování budeme mít k dispozici dvě zděnou budovu a několik chatek  (pro mladší a starší
žáky). Rozdělení upřesníme na místě, podle kapacity budov.

Stravování:

Plná penze, dopolední a odpolední svačina a pitný režim, event. druhá večeře. V minulých 

letech bylo jídlo super. V místě je i obchůdek na sladkosti, kapesné nechám na zvážení rodičů 
☺.

Nezapomeňte odevzdat při příjezdu:

Vložte do obálky označené jménem dítěte.

• Prohlášení rodičů o zdravotním stavu dítěte ( prohlášení nesmí být starší 3 dnů ) +
prohlášení odpovědnosti za škody.

• Průkazku zdravotní pojišťovny
• Případné léky s popisem jejich dávkování/užívání

Co vzít s sebou?

• Kopačky, chrániče, míč, švihadlo
• Boty na běhání ( pevná obuv 1 – 2 x ), nějaké lehčí boty na cestu na hřiště a zpět (kroksy

nebo jak se to píše …)
• Obuv na přezutí do budovy ( pantofle atp. )
• Při dvoufázovém tréninku 2x denně v případě mokra bude potřeba dostatečné množství

suchých ponožek a oblečení, a každý prosím dvoje až troje noviny ( ne křídový papír ) na
rychlejší vysoušení mokrých kopaček nebo bot

• Bunda do deště nebo pláštěnka
• Lehká pokrývka hlavy ( kšiltovka …)
• Plavky, osušku, hygienické potřeby, krém, repelent , opalovací krém …
• Batůžek (na hřiště je to cca 300m – na kopačky a pití), láhev na pití, baterka
• Hadrový pytel na špinavé prádlo ( např. starší povlak na polštář atp. )
• Blok, pastelky, tužku, karty, časopis nebo nějakou hru dle uvážení, co dítě baví
• Oblečení dle vašeho uvážení na 1 týden
• Atd.

Pokud si dítě vezme s sebou mobilní telefon (tablet, iPad, …), ručí si za něj sám, trenéři za ztrátu
či poruchu v žádném případě neručí !



Pozn. Mladší a starší přípravka – byl bych rád, kdyby to bylo bez „elektroniky“. Pokud chcete,
můžete kdykoliv zavolat mně, budu se snažit dávat i nějaké info a fotky na internet …

Léky:

Pokud někdo užívá nějaké léky, mastičky, vitamíny apod. prosím odevzdejte je při příjezdu
trenérovi, včetně rozpisu dávkování. 



Prohlášení rodičů o zdravotním stavu dítěte
(prohlášení nesmí být starší 3 dnů)

Potvrzuji, že moje dítě:                                                                           RČ:                                           

Adresa bydliště:                                                                                        PSČ:                                         

je zcela zdravé a může se zúčastnit fotbalového soustředění v termínu 19.8.2017 – 26.8.2017.

U dítěte se projevují alergie na tyto potraviny, léky:                                                                             

Dítě užívá tyto léky (vč. dávkování):                                                                                                       

Dítě nesmí užívat tyto léky:                                                                                                                        

Další upozornění:                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                       

Dítě je   plavec / neplavec  (zvýrazněte, zakroužkujte).

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

Souhlas s ošetřením dítěte

Po dobu konání kurzu souhlasím s ošetřením dítěte lékařem či zdravotníkem kurzu případně s 
ošetřením ve zdravotnickém zařízení. O ošetření dítěte ve zdravotnickém zařízení bude rodič

telefonicky informován.

V                                   dne                                                                                             
   podpis zákonného zástupce dítěte



Prohlášení odpovědnosti za škody

Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody na vybavení, které způsobí mé dítě v době trvání
soustředění. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se
zavazuji tuto škodu uhradit.

V                                   dne                                                                                             
    podpis zákonného zástupce dítěte

Adresa pobytu rodičů v době konání soustředění:                                                                          

Telefonické spojení na rodiče či jiného zástupce v době konání soustředění:                         

                                                                                                                                


