PŘIHLÁŠKA NA KONDIČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
Závazně přihlašuji svého syna (dceru) ...............................................................................................
datum narození: .......................................... bydliště ........................................................................
na herní soustředění členů BK Technické univerzity v Liberci, který se bude konat ve dnech

3. – 8. srpna 2018 v Českém Dubu
Podpis rodičů: ..............................................
e-mail: ..........................................................
tel.: ..............................................................
------------------------------------------------------- zde oddělte ---------------------------------------------------------PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil dítěti
………………………………………………………….. bytem ……………………………….……………………………………………..
které je v mé péči, karanténní opatření (karanténa, zvýšený zdravotní dozor nebo lékařský dohled),
a že mi není známo, že by v posledním týdnu přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly
přenosnou nemocí. Dále prohlašuji, že jmenované dítě v této době nejeví známek náhlého či nově
vzniklého onemocnění (horečka, průjem apod.) a že mi není známo nic, co by mohlo být překážkou
účasti dítěte na zotavovací či výcvikové akci. Od poslední preventivní prohlídky ošetřující lékař
nenařídil žádné nové omezení v denním režimu a ani v jeho tělesném zatěžování.
Jsem si vědom (vědoma) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo
nepravdivé, zejména jsem si vědom (vědoma) toho, že bych se v takovém případě dopustil
(dopustila) přestupku, případně trestného činu.
Informace o zdravotním stavu účastníka (léky, alergie apod.):
..............................................................................................................................................................
V Liberci dne …………………………………………..

……………………………………………………….
čitelný podpis rodičů

Badmintonový klub Technické univerzity v Liberci
Sídlo: 17. listopadu 587/8, 460 15 Liberec, IČO: 01608193
Bankovní spojení: Fio banka a.s., číslo účtu: 280 042 91 38/2010

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
Cena soustředění je 2 500,- Kč (účastníci, kteří nejsou členy BK TU v Liberci 3 000.- Kč)
Částku je nutné zaplatit do 15. července 2018 na číslo účtu BK TU v Liberci:
číslo účtu:
280 042 91 38/2010
variabilní symbol:
98
Do poznámky uveďte jméno a příjmení účastníka
Přihlášku odevzdejte p. Martinu Markovi anebo ji můžete zaslat naskenovanou na e-mail:
martin.lbc@seznam.cz.
Termín odevzdání přihlášky: do 30. června 2018.
Sraz:
v pátek 3. 8. 2018 v 17 hod., Český Dub
Ukončení: ve středu 8. 8. 2017 v 16 hod., Český Dub
Místo konání sportovního soustředění:
Podještědský sportovní areál, Husova 159, Český Dub, pokoje s vlastním sociálním zařízením.
(http://podjestedska.eu)
Cena zahrnuje:
- 5x nocleh
- 5x plná penze včetně pitného režimu
- Využití kompletního vybavení areálu (fitness, sauna, whirpool, venkovní bazen, hřiště,
tenisové kurty, atd. - viz. internetové stránky areálu)
Doprovod: vedení a trenéři BK TU v Liberci
Kontaktní telefon: 724 762 969 (Martin Marek). Prosíme rodiče, aby případné dotazy a problémy
řešili pouze vedoucím soustředění na uvedeném tel. čísle.
S sebou: S sebou: sportovní oblečení a obuv na ven a do haly (pro případ využití posilovny), čepice
(kšiltovka), švihadlo, osobní a hygienické potřeby, plavky, přezůvky, opalovací krém.
Kdo užívá jakékoliv léky (na alergie, atd.), léky a popis užívání s sebou!!
Průkaz zdravotní pojišťovny, vyplněné prohlášení ne starší 3 dnů !!!
!!!Potvrzení nebo odmítnutí účasti hráčů na soustředění je v plné kompetenci trenérů!!!

Martin Marek
vedoucí soustředění
předseda BK TU v Liberci
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