
PŘIHLÁŠKA NA VELIKONOČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ TÝMU REBELS O.K. 5.4. - 8.4.2023 
 

Hotel Kořínek, Příchovice 571, 468 48 Příchovice u Kořenova   

www.hotelkorinek.cz 
 

Vhodné pro všechny děti z týmu REBELS O.K., minimální věk: absolvovaná 1. třída 

Povinné pro závodníky přihlášené na soutěže REBELSTYLE + MČR 23 + VYSTUPUJÍCÍ TÝM. 

Cena 4600, - Kč. Nevratnou zálohu ve výši 2300, - Kč zapatit nejpozději do 20.2.2023 na číslo účtu 2800576736/2010 do poznámky: 

“příjmení + VELIKONOCE 23“. Doplatek ve výši 2300, - Kč zaplatit nejpozději do 27.3.2023 do poznámky: “příjmení + VELIKONOCE 23“. 

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

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

Telefonní čísla na 2 osoby (matka, otec) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Dietní omezení: ………………………………………………………………..……………………………………..………………………………………………………………………………. 
 

O čem bych ještě měla vědět?  ………………………………………………………………..……………………………………..…………………………..…………………….  
 

V ceně:  Ubytování ve tří, čtyř a vícelůžkových pokojích s vlastní sprchou a WC v areálu hotelu. Plná penze. Pronájem tělocvičny s 
vhodným povrchem na skákání v areálu hotelu. WiFi připojení zdarma. Krásná příroda v okolí, nekonečné možnosti 
venkovních aktivit. Trojfázové tréninky po dobu čtyř dní. 

 

Doprava: Vlastní. Sejdeme se na místě ve středu 5.4.2023 v 9:30 hod. Pro děti si přijeďte v sobotu 8.4. v 17.00 hod.  
 

Strava:   Plná penze v areálu hotelu. Začínáme ve středu obědem a budeme končit v sobotu obědem. 
 
Co s sebou: Vhodné sportovní oblečení do tělocvičny i na venkovní aktivity v každém počasí - pouze v týmových barvách (černá, 

červená, bílá). Kalhoty vždy jednobarevné černé. Kvalitní sportovní boty na ven i do tělocvičny. Výšlapy do přírody nejsou 
vyloučené. Malý batůžek vhodný na běh, pláštěnku. Láhev na pití, elastické obinadlo. Přezůvky. 
POZOR, budeme na horách a i přes nepřízeň počasí můžeme pobývat venku!!! 

 

Beru na vědomí a souhlasím:  
1) Na tomto soustředění mohou být pořizovány obrazové i zvukové záznamy a mohou být uveřejňovány na webových stránkách 

www.rebelsok.cz či jiných sociílních sítích. 
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 

že organizátoři doporučují, aby děti narozené 2011 a mladší nechaly své mobilní telefony doma. V případě potřeby bude dětem 

umožněno zavolat z telefonů dospělého doprovodu. V tělocvičně, jídelně a při všech společných aktivitách je používání mobilního 

telefonu zakázáno. 

4) V případě jakýchkoli problémů (kázeňských či zdravotních) si dítě na místě konání sportovní akce neodkladně vyzvednu a odvezu 
domů. Stejně tak při projevech jakéhokoli onemocnění. 

5) Akce končí v sobotu 8.4.2023 v 17:00 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.  
7) Zaplacená záloha ve výši 2300 Kč je nevratná. Stornopoplatek do 26.3.2023 je 50% z celé částky. Stornopoplatek od 27.3.2023 je 

85 % z celé částky. 
 
Pokud máte nějaké požadavky, například kdo s kým na pokoji, vyjádřete se zde: 
..………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
 

Od účastníků bude na při příjezdu požadovaná “bezinfekčnost“a případně dokument v (souvislosti s onemocněním Covid 19) dle aktuálního 

vládního nařízení. 

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

 
Prosím o odevzdání této závazné přihlášky nejpozději do 20.2.2023. 

 

REBELS O.K. ROPE SKIPPING ŘEVNICE, IČO: 02445824                                                                             WWW.REBELSOK.CZ 

http://www.hotelkorinek.cz/
http://www.rebelsok.cz/
http://www.rebelsok.cz/

