
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI DÍTĚTE NA  LETNÍM SPORTOVNÍM
SOUSTŘEDĚNÍ VE SLAVONICÍCH 

Soustředění se zúčastní děti ve věku 7  - 15 let. Plánovaný počet je 24 účastníků. Děti budou spát na ubytovně ZŠ
Slavonice na pokojích pro šest lidí. Povlečení, přikrývka a prostěradlo je k dispozici, ale děti si mohou vzít vlastní.
Stravování bude zajištěno 5 krát denně vč. pitného režimu v objektu základny nebo dle programu.

Program soustředění je výrazně zaměřen na sport – zejména horskou cyklistiku, sportovní hry a zlepšení
fyzické  kondice.  Pokračujeme v  našem programu  rozvoje  dovedností,  schopností.  Sportovní  příprava,  motorická
příprava,  rozvoj  fyzických  schopností,  vše formou zábavných her,  činností  přizpůsobených věku,  dovednostem a
zájmům účastníků. A samozřejmě i běžný program: koupání, výlety, opékání buřtů apod. Nijak zvlášť náročná akce,
vhodná pro všechny děti, díky téměř rodinnému prostředí. Program bude uskutečňován hromadně i po skupinkách, do
kterých budou děti rozděleny dle rozhodnutí vedoucích soustředění.

Děti se budou z části podílet na zabezpečení chodu soustředění (příprava programu, úklid pokojů a okolí
základny, apod.).

Prosíme o dodržení maximální výše kapesného 300 Kč. Peníze bude možno uložit u určeného vedoucího a
na požádání budou kdykoli vydány. Vedení soustředění zodpovídá pouze za takto uložené finanční částky. Stejně tak i
za jiné cenné věci zodpovídá pouze v době uložení u určeného vedoucího nebo na určeném místě. Doporučujeme
nedávat dětem s sebou drahé věci (šperky, značkové oblečení), elektroniku (MP3 nebo CD přehrávače). Telefony jsou
povoleny, děti je s sebou mohou mít při výjezdech mimo základnu, ale během plnění náplně soustředění na základně
jsou uloženy u vedoucího. Kdykoliv můžete kontaktovat  hlavního vedoucího.  Telefonické spojení používejte jen v
naléhavých případech, nejlépe je volat buď hned ráno nebo večer.  Vy, kteří posíláte na soustředění děti, které dosud
nebyly delší dobu mimo domov, očekávejte, že jejich první reakce mohou být naplněny tesknotou popř., že Vás budou
děti prosit, abyste pro ně přijeli. Nenechte se vyburcovat k neuváženým činům a nejezděte. V každém případě vydržte
a zůstaňte klidní a v případě potřeby se nejdříve telefonicky spojte s vedením, které Vám podá bližší informace.

Doporučujeme všechny věci  označit,  aby si  dítě své věci  v  případě ztráty  poznalo. Pokud tak neučiníte,
nebudeme moci dohlédnout, aby dítě vše přivezlo zpět domů. Prosíme rodiče, zvláště mladších dětí, aby označili
jmenovkami či  zkrácenými iniciálami oblečení a prádlo svých dětí.  Dále doporučujeme dát s  sebou dětem starší
oblečení, neboť při některých aktivitách apod. může dojít k jeho poškození.

Účastníci soustředění jsou po dobu jeho konání (včetně cesty tam i zpět) pojištěni hromadnou pojistkou proti
těmto pojišťovaným rizikům:  a)  za smrt  následkem úrazu,  b)  za trvalé  následky  úrazu,  c)  za tělesné poškození
způsobené úrazem, d, úhradu vynaložených nákladů na nákup nebo pronájem invalidního vozíku, a to v důsledků
úrazu. Ad a) pojistné plnění 200 000,-Kč, ad b) procentuální částkou ze 100.000,- Kč, ad c) 50 Kč za den, ad d) až do
výše 100 000,-Kš. Případné další nebo větší rozsah pojištění je na Vaší úvaze. Pojištění je u Kooperativa pojišťovna,
a.s., Vienna Insurance Group. Číslo pojistky je 4950050842, uzavřená s Českým olympijským výborem.

Každý účastník je povinen se řídit pokyny vedoucího. Na základě žádosti zákonných zástupců může být dítě
uvolněno ze soustředění na jejich náklady. Při vyloučení dítěte ze zdravotních, kázeňských ( hrubé porušení řádu )
nebo jiných  důvodů budou rodiče  ihned informováni  s  výzvou  k  odvezení  dítěte  na vlastní  náklady.  S výjimkou
kázeňských přestupků je možné se domluvit i jinak.

Do 15.6.2017 je nutno odevzdat vyplněnou přihlášku se zaplacením zálohy 1000,- Kč. Tato záloha je závazná
přihláška na soustředění a je nevratná. Podle záloh se objednává mimo jiné kapacita ubytovacího zařízení. Doplatek
na soustředění je 2000,- Kč při nástupu na pobyt. V této ceně je zahrnuto ubytování, strava 5x denně, pitný režim,
nájem sportovišť.

Pouze v případě, že se akce nebudete moci z jakéhokoliv důvodů zúčastnit a bude zajištěn nebo zajistíte
náhradního účastníka, (který se zúčastní akce v plném rozsahu), bude Vám záloha vrácena. Odhlášení musí být
provedeno písemnou formou. 

Cena letního soustředění je  3000,- Kč, ( 1000,- Kč záloha + 2000,- Kč doplatek při nástupu na soustředění).
V ceně jsou veškeré náklady ( kromě dopravy a kapesného dětí ). Platbu upřednostňujeme hotově, příjmový doklad
bude vystaven. Případně číslo účtu pro zaslání platby: 107-3390150277/0100,  IČO: 22904573

Při nástupu na soustředění je třeba odevzdat:

- doplatek na soustředění

- průkaz příslušné zdravotní pojišťovny, (stačí fotokopie, budou vráceny), prohlášení rodičů.

- léky, které užívá Vaše dítě pravidelně, odevzdejte při odjezdu označené jménem dítěte a dávkováním.

Informace o odjezdu a příjezdu budou upřesněny mailem!!! cca 7 dní před odjezdem. A budou také na stránkách 
www.lerak.cz

Hlavní vedoucí:   Karel Stloukal
V Hájíčku 377, Ráječko, 679 02
tel.: 724 261 193
www.leraK.cz

http://www.leraK.cz/
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