
LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ_HÁZENÁ ROŽNOV p. R./NIVNICE 2017 

Informace k účasti, odjezdu a pobytu 

 

 
 

 

PLATBA SOUSTŘEDĚNÍ:  
Soustředění musí být uhrazeno v plné výši 2 400 Kč do odjezdu na soustředění! V případě, že ještě není 
uhrazena plná výše, možno uhradit přímo na účet a to následujícím způsobem: Číslo účtu: 2047030193/0800, 
variabilní symbol: rodné číslo dítěte bez lomítka (čísla začínající 0 pište bez 0), specifický symbol: přípravka a 
mini: 220002/ mladší žáci: 330002/ starší žáci: 440002/ dorostenci: 550002 

 

ODJEZD:  

Sobota 12. 8. 2017, parkoviště před ZŠ Pod Skalkou u Kina Panorama!, sraz – 08:45 hod., odjezd 09:00 hod.  

PŘÍJEZD:  

Čtvrtek 17. 8. 2017, parkoviště před ZŠ Pod Skalkou, čas příjezdu: cca 12:00 hod.  

 

Děti musí při odjezdu odevzdat Prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti dítěte! 

(formulář níže, případně ke stažení na www.hcroznov.cz) 

 

Všechny děti jsou povinny mít k dispozici kopii karty zdravotní pojišťovny a případně potřebné léky, pokud 
užívají. Pokud nemají u trenéra (uváděno v přihlášce) je potřeba odevzdat zdravotní průkazku nebo Lékařský 
posudek o zdravotní způsobilosti ke sportování, tělesné výchově, soustředění, házené apod. Dokumenty nesmí 
být v době konání soustředění starší 12 měsíců.  
 

Všechny děti musí mít švihadlo a míč, za tyto věci si během soustředění zodpovídají samy (pokud nemají míč, je 
možná domluva s trenérem o zapůjčení). Pro zabránění případných ztrát je nutné označit zavazadla štítkem se 
jménem dítěte (týká se hlavně kategorie mini a mladší žáci). Případnou neúčast dítěte ze zdravotních důvodů, 
prosím oznamte neprodleně příslušnému trenérovi!  
 

KONTAKTY: 

Minižáci + Mladší žáci: 
Jaroslav Malík, 739 609 742, jarda@hcroznov, Kateřina Všetičková, 605 825 699, katka@hcroznov.cz  

Starší žáci: 
Michaela Skalková, 723 217 932, misa@hcroznov.cz , Richard Turza, 602 522 298, richard@hcroznov.cz  

Dorost: 

Miloslav Janošek, 739 039 074, milos@hcroznov.cz  

 

DOPORUČENÉ vybavení dítěte na pětidenní soustředění: 
spodní prádlo, ponožky, kapesníky na 5 dnů; tepláková souprava (šusťáková souprava); 5 x tričko s krátkým 
rukávem; tričko s dlouhým rukávem případně flanel. košile; 2 x mikina, větrovka; kšiltovka; 2 – 3 kraťasy – na 

trénování, nejsou vhodné plátěné s kapsami, knoflíky apod.; 2 x osuška; 1 x ručník + 1 starý ručník na cvičení na 
podlaze nebo na trávě; pyžamo, nebo spací úbor; plavky; pláštěnka; 2 x tenisky, gumáky (hlavně přípravka a 
minižactvo), přezůvky (vše dát do igelitového sáčku); hygienické potřeby; malý baťoh na případný výlet; láhev z 
umělé hmoty na pití; sluneční brýle; větší igelitový sáček na špinavé prádlo; potřebné léky, pokud jsou nutné.  

 

Děti si za své věci po celou dobu soustředění zodpovídají samy a pro případné zabránění ztrát či výměn je 
vhodné (zvlášť u mladších dětí) vybavení dítěte řádně označit a přiložit do zavazadla seznam všech věcí dítěte.  
Děti si mohou vzít drobné společenské hry dle svého uvážení (stolní hry, kostky, karty apod.).  

Kapesné volte přiměřené, děti mají zajištěnou 5 x denně stravu, včetně pitného režimu.  
Nedoporučujeme cennosti a případné elektronické věci si děti berou na vlastní nebezpečí a zodpovědnost.  
Informace budou zveřejněny na oddílové nástěnce u Rosavy a na internetových stránkách www.hcroznov.cz. 

 

 



TJ Rožnov pod Radhoštěm, spolek, oddíl házené 

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ – NIVNICKÁ RIVIÉRA 

(12. - 17. 8. 2017) 

 

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ O BEZINFEKČNOSTI DÍTĚ 

 (prohlášení NE STARŠÍ JEDNOHO DNE odevzdá dítě v den nástupu na soustředění) 

 

 

Prohlašuji, že, ošetřující lékař nenařídil dítěti:______________________________________________ 

narozenému:_____________________bytem:_____________________________________________  

změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota a podobně) a okresní 

hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních 

dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě je 

schopno se zúčastnit letního soustředění ve výše uvedeném termínu.  

 

 

Dále informuji o těchto skutečnostech:  
· Výše uvedené dítě užívá pravidelně tyto léky (uvádím dávkování a dobu užívání, léky předám 

příslušnému pověřenému zdravotníkovi nebo trenérovi a léky budou označeny jménem a 

příjmením mého dítěte). 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

· Dále upozorňuji na možné indispozice např. alergie apod. 

 

__________________________________________________________________________________ 
Pokud není vyplněna výše uvedená část, prohlašuji, že dítě neužívá žádné léky. 

 

Jiné důležité informace: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Jsme si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo 

nepravdivé.  

 

 

V Rožnově p. Radh. dne _______________________    ______________________________ 

datum nesmí být starší jednoho dne před nástupem dítěte na akci            podpis zákonných zástupců 


