Pokyny a doporučení pro děti a jejich rodiče:
Sraz účastníků letní školy při hromadném odjezdu a příjezdu je:
V Ostravě – Hrabůvce na parkovišti před poliklinikou
25.8.2018 v 09:30 hod. sraz / 10:00 hod. odjezd na letní školu
31.8.2018 odjezd v 14:00 hod / cca 14:30 hod. příjezd z letní školy
Co by měl správný mladý aikiďák mít s sebou do výbavy:
Na cestu - pohodlné oblečení, batůžek, dle potřeby Kynedril.
Doporučená výbava na letní školu na 7 dní (6 nocí):
Dostatečný počet spodního prádla, několik párů ponožek, „domácí oblečení“ dovnitř ubytovny,
přezůvky, pyžamo, plavky na bazén. Pro cvičení venku: 3 trička, teplákovou soupravu (šustku),
kšiltovka (šátek), tenisky, opalovací krém. Pro cvičení uvnitř: minimálně jedno kimono, ale vzhledem
k letním teplotám a rychlému propocení doporučujeme dvě kimona, láhev na pití „PETku“ 0,5 l stačí.
Potřeby osobní hygieny – mýdlo, šampon, ručník, zubní kartáček a pasta, kelímek, hřeben.
NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
Na srazu, nebo předání na místě, odevzdejte vedoucímu letní školy tyto doklady:
1. kartička zdravotní pojišťovny – okopírujte a předejte zdravotníkovi nebo vedoucímu letní školy
2. nástupní list - vyplněn a podepsán zákonným zástupcem. Datum nesmí být starší jednoho dne před
odjezdem dítěte na letní školu (pozor při vyplňování na datum)
3. posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (potvrzen lékařem, má platnost 1 rok, bude vrácen)
Důležité upozornění pro rodiče:
1. Seznam věcí podle skutečného množství doporučujeme sepsat a dát dítěti na vnitřní stranu víka kufru
nebo jinak s sebou, aby bylo možné stav věcí před odjezdem z letní školy ověřit. Doporučujeme, aby
se věci označili (pro případ ztráty) jmenovkou nebo jiným způsobem.
2. Pokud dítě užívá léky, nahlaste na srazu před odjezdem, o které léky se jedná a způsob jejich užívání.
3. Nedávejte dítěti na letní školu drahé předměty, např. šperky z drahého kovu, fotoaparát, mobilní
telefon, MP3, radiobudík, apod. Za tyto věci trenéři letní školy neručí!
4. Kapesné dejte dítěti v přiměřené výši. Na letní škole bude dostatek tekutin a strava 5x denně. Přímo
v objektu je možno si nakoupit (pohlednice a známky, limonády a cukrovinky).
5. Platbu letní školu provádějte v časech tréninků, nebo na účet SKP Ostrava. Nejpozději však do
31. května 2018!
6. Při dřívějším odjezdu dítěte z letní školy (pokud se nejedná o vážné důvody, např. nemoc), se částka,
která již byla zahrnuta do rozpočtu, nevrací. V případě onemocnění dítěte se po skončení letní školy
vrací poměrná část stravného.
7. Případné škody na majetku v místě pobytu způsobenou účastníkem hradí v odpovídající výši rodiče
dítěte

Přihláška č. ………….…….
(nevyplňovat)

Termín: 25.8. - 31.8.2018 (7 dní – 6 nocí)

cena 3.600,- Kč.

uhraďte nejpozději do 31.5.2018
jméno a příjmení dítěte: ................................................................název pojišťovny: ..............................
bydliště: ...............................................................................................................PSČ: ...............................
datum narození ........................................................................................
jméno a příjmení zákonného zástupce: ......................................................................................................
telefon: ................................................................ email:..........................................................................
jiný kontakt (do zaměstnání, příbuzní apod.):.........................................................................................
Beru na vědomí, že případné škody na majetku nebo zařízení, které moje dítě způsobí, uhradím
v odpovídající výši ubytovateli, a také to, že v případě hrubého porušování chování může být účastník
letní školy po vyčerpání všech možností vyloučen bez finanční náhrady.
Doprava:
autobusem (hromadný odjezd)
vlastní doprava

tam + zpět

tam + zpět

(zakroužkujte)

V ……………………….. dne ……………… 2018

______________________________
podpis zákonného zástupce

Vyplní organizace nebo osoba hradící letní školu:
(vyplňte v případě úhrady na účet SKP Ostrava)
Tyto informace nám pomůžou lépe dohledat platbu na účtu.

Informace na tel. 603 334 762 nebo: 605 559 146 nebo e-mail: aikido-ostrava@email.cz
ADRESA LETNÍ ŠKOLY:
Pension Šance
Nová Ves 74, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
www.pensionsance.cz
GPS: 49.5640256N, 18.3847211E

organizace (osoba) ……………………………………………………………………………………..

telefon v době konání letní školy:
mobil: René Grygar 603 334 762
mobil: Ing. Zdeněk Velart Ph.D. 605 559 146

Platbu proveďte na účet číslo: 1644315379/0800

přesná adresa…………………………………………………………………………………………….
úhrada z účtu číslo ............................................ peněžní ústav ...................................................

Jako variabilní symbol uvádějte č. 0025082018 (datum začátku letní školy).

Souhrnné informace jsou k dispozici na webové stránce www.aikido-ostrava.cz

INFORMACE PRO RODIČE

V ……………………….. dne ……………. 2018

___________________________
podpis (razítko)

ODEVZDAT DO 31. KVĚTNA 2018

