
 

 

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ_HÁZENÁ ROŽNOV p. R./NIVNICE 2020 
Informace k účasti, odjezdu a pobytu 

 

 
 
 
PLATBA SOUSTŘEDĚNÍ:  
Soustředění musí být uhrazeno v plné výši 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 8. 8. 2020, parkoviště před ZŠ Pod Skalkou u Kina Panorama!, sraz – 09:45 hod., odjezd 10:00 hod.  
PŘÍJEZD:  
Čtvrtek 13. 8. 2020, 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!  
 
DOPORUČENÉ vybavení dítěte na pětidenní soustředění: 

- Pevnou obuv, tenisky, přezůvky, nepromokavou obuv nebo gumáky pro menší děti 

- Hygienické potřeby, spodní prádlo, pyžamo nebo spací úbor, ponožky na 5 dnů 

- Trička, mikina, tepláková, šusťáková souprava, vhodné kraťasy, trenýrky na trénování 

- Osuška, ručník, plavky, starší ručník na cvičení na trávě či podlaze 

- Pokrývka hlavy-kšiltovka, šátek, sluneční brýle, opalovací krém, repelent 

- Nepromokavá bunda nebo pláštěnka 

- Malý batůžek na turistický výlet, větší igelitový sáček na použité věci, léky pokud jsou nutné 

- Umělohmotná láhev na pití 

POČTY A SKLADBU VYBAVENÍ DÍTĚTE PŘIZPŮSOBTE PROSÍM PŘEDPOKLÁDANÉMU POČASÍ. 

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. 

 
KONTAKTY: Richard Turza, tel: 602522298, richard@hcroznov.cz 

 
 
 

http://www.hcroznov.cz/

