
PŘIHLÁŠKA 2. REBELSTYLE CAMP OPEN   
Termín konání: 2. - 6.7. 2022 

Místo konání: Hala Věry Čáslavské, Pod školou 447, Černošice, 252 28 
Vhodné pro všechny skokany ve věku od 7 let, všech skokanských úrovní. 

 
Cena: 3950,- Kč zaplatit do 19.6.2022 (5 dní tréninku + jídlo). 

Cena: 3150,- Kč zaplatit do 19.6.2022 (5 dní tréninku bez jídla). 
Cena: 2600,- Kč zaplatit do 19.6.2022 (5 dní doprovod + jídlo). 

Cena: 650,- Kč zaplatit na místě (za 1 den vstup na trénink bez jídla). 
Všechny platby na číslo účtu 2800576736/2010 a do poznámky k platbě „příjmení + camp open 22“ 

Po 20. červnu 2022 stornopoplatek 50% z celé částky. 
V případě, že vláda vydá nařízení o zrušení sportovních akcí na výše uvedený termín, finance budou vráceny na účet v plné výši. V 

případě pozitivního testu COVID 19 nebo nařízené karantény stornopoplatek 15%. 
Od účastníků bude na při příjezdu požadovaná “bezinfekčnost“ a případně dokument v (souvislosti s onemocněním Covid 19) dle 

aktuálního vládního nařízení 
Prosím o odevzdání či poslání závazné přihlášky na olga.kepkova@seznam.cz nejpozději do 3.6.2022. 

 

Jméno a příjmení:…. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Datum narození:…………………………………………………………………………………… Zdravotní pojišťovna ………………………….………............................  

Telefonní čísla na 2 osoby:………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….  

O čem bychom měli ještě vědět? …………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

Beru na vědomí:  

1) Na tomto soustředění mohou být pořizovány obrazové i zvukové záznamy a mohou být uveřejňovány na webových stránkách 
www.rebelsok.cz. 
2)  Součástí této akce není úrazové, ani jiné pojištění (doporučuji účastníky připojistit). 
3)  Za jakékoli cennosti (telefony, drahé oblečení a boty, šperky, tablety, počítače a jiné organizátor neručí a doporučuje, aby děti 
narozené 2011 a mladší nechaly své mobilní telefony doma. V případě potřeby bude dětem umožněno zavolat z telefonu organizátora. 
Používání mobilních telefonů během tréninků je zakázáno. 
4) V případě jakýchkoli problémů (kázeňských či zdravotních) si dítě na místě konání sportovní akce   neodkladně vyzvednu a odvezu 
domů. 
5)  Akce probíhá každý den od  8:30 do 17:00. Mimo tyto časy nemá organizátor za žádné účastníky zodpovědnost a po ukončení akce 
nebude na místě s dětmi nikdo zůstávat.   
Pokud máte nějaké požadavky, vyjádřete se zde: ………….………………………………………………………………………………………………………………………… 
Jsem si vědom/a toho, že pokud nebude včas zaplacena celá částka za Rebelstyle Camp, skokan nemusí být na soustředění přijat.  
Akce bude probíhat v souladu s platnými vládními opatřeními. Bude-li například požadován platný antigenní test, zajistí ho účastník na 
vlastní náklady. 
Datum a podpis účastníka, v případě nezletilosti jeho zákonného zástupce            Datum: ……..…        Podpis: ………………………………………… 
                

Zmocnění a určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách (pro nezletilé účastníky) 
 

Jméno a příjmení nezletilého dítěte: …………………………………………………………………..…….   nar. dne ………………………………………….....…… 
Jméno a příjmení zák. zástupce………………………………………………………………………..…..……   nar. dne…………………………………………………… 
Kontakt na zák.zástupce (telefon, e-mail): …..………………………………………………………………………………………………………………..……………….  
Trvalé bydliště nezletilého dítěte:     ……………..………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
 
Jako zákonný zástupce zmocňuji paní Mgr. Olgu Kepkovou, nar.31.12.1972, aby po dobu konání sportovní akce, tj. od 2.7.2022 do 
6.7.2022 uděloval za mé nezletilé dítě souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, jejichž potřeba v této době nastane (např. ošetření 
úrazu i takového, jenž nespadá do kategorie nezbytné péče, léčba běžných nemocí).  
Současně souhlasím s tím, aby ve shora uvedené době byl zmocněnec informován o zdravotním stavu mého nezletilého dítěte ve smyslu 
ustanovení §31 zák.č.372/2011Sb.  
Zároveň určuji paní Mgr. Olgu Kepkovou osobou, na jejíž nepřetržitou přítomnost má moje nezletilé dítě právo při poskytování 
zdravotních služeb podle §28 odst. 3 písm.e) bod 1, a to ve shora uvedené době konání. 
 
Datum a podpis zákonného zástupce                                                                      Datum: …………        Podpis: ………………….……   

http://www.rebelsok.cz/

