
PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ TÝMU REBELS O.K. 

Termín konání: 20. - 25.8. 2022 
 

Místo konání: Sportovní areál Rakovník Na Studánkách 2590 
Vhodné pro všechny děti z týmu REBELS O.K., minimální věk: absolvovaná 1.třída 

Záloha 2.000, - Kč zaplatit do 12.5.2022. 

Doplatek 3.900, - Kč (pokud zaplatíte do 6.6.2022),  4235,- Kč (pokud zaplatíte od  7.6.2022 do 10.7.2022), 4725,- Kč (pokud zaplatíte 

později než 10.7.2022). 

Všechny platby na číslo účtu 2800576736/2010 a do poznámky k platbě „příjmení + léto 22“ 

Prosím o odevzdání závazné přihlášky  nejpozději do 30.4.2022. 
V případě, že vláda vydá nařízení o zrušení sportovních akcí na výše uvedený termín, finance vám budou vráceny na účet v plné výši.  

 
 

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Datum narození dítěte: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
Zdravotní pojišťovna …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
Telefonní čísla na 2 osoby (matka, otec) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
O čem bych ještě měla 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 děti připojistit).  
3) Za jakékoli cennosti (telefony, drahé oblečení a boty, šperky, tablety, počítače,…) žádná z doprovázejících dospělých osob neručí a 
organizátoři doporučují, aby děti narozené 2011 a mladší nechaly své mobilní telefony doma. V případě potřeby bude dětem umožněno 
zavolat z telefonů dospělého doprovodu.  
4) V případě jakýchkoli problémů (kázeňských či zdravotních) si dítě na místě konání sportovní akce neodkladně vyzvednu a odvezu 
domů.  
5) Akce končí ve čtvrtek 25.8.2022 ve 18.00 hodin a po tomto čase nebude na místě s dětmi nikdo zůstávat.  
6) Dítě nemá dovoleno v jídelně, v tělocvičně ani při jiných společných aktivitách používat mobilní telefon.  

 
Pokud máte nějaké požadavky, například kdo s kým na pokoji, vyjádřete se zde: 
 

..………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

Akce bude probíhat  v souladu s platnými vládními opatřeními. Bude-li například požadován platný antigenní test, zajistí ho účastník na 

vlastní náklady. 

Jsem si vědom/a toho, že pokud nebude včas doplacena celá částka za soustředění, dochází k navýšení doplatku (viz info výše), nebo 

dítě nemusí být na soustředění přijato. V tomto případě je stornopoplatek 25 % z celé částky. 

Stornopoplatky: do 5.6.2020 0%, od 6.6 do 10.7.2020 25% z celé částky = 1475, - Kč, od 11.7.2020 50% z celé částky = 2950 Kč. 

V případě pozitivního testu nebo nařízené karantény v době soustředění 15% z celé částky = 885 Kč 

 
 
Datum ………………………                                                           Podpis účastníka ………………………………………………  
                                                                                                   (v případě nezletilosti jeho zákonného zástupce)  

 

REBELS O.K. ROPE SKIPPING ŘEVNICE, IČO: 02445824 

WWW.REBELSOK.CZ 

http://www.rebelsok.cz/

