
              
 

 

 
 

 
Vážení rodiče, 

 
v termínu od 6.8. – 11.8.2016 bude probíhat letní soustředění oddílu házené. Soustředění tvoří nedílnou součást letní 
sportovní přípravy, která je zaměřena na rozvoj všeobecné pohybové přípravy, sportovní hry a soutěže. Na soustředění děti 
taktéž upevňují a získávají nové kamarádství a snadněji se pak začlení do nového kolektivu po přechodu do vyšší věkové 
kategorie. I v letošním roce jsme zvolili Nivnici (v blízkosti Hluk, Vlčnov). Webové stránky jsou http://nivnicka-riviera.cz . 
 
Fotogalerie z minulých soustředění, včetně hodnocení, si můžete prohlédnout na www.hcroznov.cz.  

 
U dětí, které se soustředění zúčastní poprvé (věk 9 a méně let) je nutno, aby dítě bylo samostatné a schopné vydržet 6 dnů 
bez rodičů.  
 
Ubytování je v  rekreačních chatkách v areálu, strava je zajištěna plnou penzí, včetně pitného režimu. Sociální zařízení 
a sprchy jsou k dispozici ve všech chatkách. K dispozici budeme mít hřiště, atletický stadión, beach hřiště, jednáme o 
zajištění haly v případě nepříznivého počasí. Bazén je k dispozici přímo v areálu.  

 

 

Tak jako v minulých letech i letos je naší snahou získat další finanční prostředky (např. sponzorské). Pokud budeme úspěšní, 
snížíme opět cenu soustředění. Rádi bychom také Vás požádali o spolupráci, zejména v oblasti sponzorů. Máte-li možnost 
pomoci při získáváni sponzorů (např. Vaše vlastní firma, zaměstnavatel, atd.), prosím, kontaktujte nás. Jakákoliv pomoc je 
vítána a pomůže Vašim dětem (může se jednat např. o zajištění drobných cen (reklamních) na soutěže, sport. vybavení 
apod.). 

    
Z důvodů zajištění přesných ubytovacích kapacit je nutno upřesnit počty dětí. Tyto počty jsou nutné i k rozhodnutí, zda 
bude dostatek dětí v jednotlivých družstvech, aby bylo soustředění efektivní.  

 
Závaznou přihlášku spolu ze zálohou 1 000 Kč je nutno odevzdat současnému trenérovi do 22.4.2016. Záloha je 
nevratná (o její vrácení je možno požádat pouze v případě, že hráč se nebude moci soustředění zúčastnit kvůli nemoci 
nebo zranění - lékařské potvrzení). Zbylou částku je nutno uhradit do 17.6.2016. Cena soustředění je předběžně 2 700 
Kč. Tato částka je maximální a v případě úspěšného získání případných dalších finančních prostředků, se 
cena soustředění bude úměrně snižovat. POKYNY K BEZHOTOVOSTNÍ PLATBĚ NAJDETE NA DRUHÉ 
STRANĚ DOKUMENTU. 

 
Přihlášky, zálohu a později platbu (při hotovostní platbě) odevzdávejte prosím svým trenérům.  

 
Upřesňující organizační pokyny (odjezd, příjezd atd.) budou dětem předány v průběhu června. Případné doplňující  
dotazy Vám rádi zodpoví trenéři jednotlivých kategorií. 

 
Vše k soustředění (včetně možnosti vytištění přihlášky) vždy naleznete na našem webu www.hcroznov.cz. 
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INFORMACE K LÉKAŘSKÉMU POTVRZENÍ: 
 
Pokud má účastník soustředění potvrzenou zdravotní průkazku (z házené) nebo odevzdal místo průkazky Lékařský 

posudek o zdravotní způsobilosti, kde je uvedeno jako účel vydání: sport, tělesná výchova, soustředění, atd., 
případně má k dispozici potvrzení o sportovní prohlídce a tyto dokumenty nejsou v době soustředění starší než 12 
měsíců, je toto dostačují. 
V případě, že tyto dokumenty nemá, je potřeba doložit Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, kdy účelem 
vydání posudku je sportovní soustředění, aktivní sportovní trénink, účast na sportovních hrách apod. Tento 
posudek je nutno doložit nejpozději při odjezdu na soustředění.  
 
 
PLATBA ZÁLOHY BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM: 
 
 
V případě, že chcete zaplatit zálohu a později i celé soustředění (po upřesnění konečné ceny) bezhotovostně na 
účet je možno tak učinit, ale je nutno na přihlášce zaškrtnout tuto možnost a uhradit zálohu současně 
s odevzdáním přihlášky. 
 
Číslo účtu: 2047030193/0800 

Variabilní symbol: rodné číslo hráče bez lomítka (čísla začínající 0 pište bez 0) 
Specifický symbol: XX00YY 
(např. 220002 – minižáci, soustředění) 
 
Kategorii (družstvo) uvádějte to, ve kterém hraje Vaše dítě v právě probíhající sezóně!!! 
 
XX – identifikace družstva    YY – druh platby 
11 – Přípravka                  02 – Soustředění 
22 – Minižáci       
33 – Mladší žáci      
44 – Starší žáci     

           55 – Mladší dorostenci   


