


 

 

 

P r o p o z i c e  
 

 

pro koho: sportující děti a mládež od 10 do 16-ti let 

  vhodné jak pro začínající sportovce, tak i výkonnostní triatlety, cyklisty, plavce, běžce, ... 

pořádá:  CCzzeecchhTTRRII  KK..  TTeeaamm  - Jan Taufer a Petr Jandera 

       +420 724 574 509 nebo +420 777 261 266, czech.kt@gmail.com, www.czech-kt.cz 

termín:      1. - 8. července 2017 

místo:      chatky rekreačního střediska PEGAS, Tři Studně, 59231 Nové Město na Moravě 

  www.penzionpegas.cz 

kapacita:  počet omezen na max. 16 míst!!!  

cena:      4690,- Kč  

     platba na účet: 2400505787/2010, Fio banka a.s. 

     (do 1.6.2017, poté plus  500,- Kč, storno: od 1.6.2017 50%, od 27.6.2017 100%) 

přihlášky:     písemně na uvedený e-mail 

 jméno a příjmení, dat. narození, adresa bydliště, zdrav. pojišťovna, tel. kontakt,... 

 plavecká zdatnost (neplavu kraul, plavu kraul, plavu vše, plavu závodně) 

 cyklistická zdatnost (jezdím MTB, jezdím silnice, jezdím oboje) 

harmonoram:  

 začínáme srazem v budově penzionu PEGAS (GPS:  49.420299N, 16.737735E) v sobotu 1.7.2017 ve 14:00. 

 končíme snídaní, balením a úklidem v sobotu 8.7.2017 v 11 hodin dopoledne 

doprava:  individuální  

náplň:      klasická táborová činnost a táborové hry se sportovním zaměřením a především 

 CYKLISTIKA  - každodenní činnost, lehké i těžší MTB, singltreky i čistě silniční, technika jízdy 

 BEH  - běžecká abeceda, orientační běh, asfaltové, lesní a luční cesty 

 PLAVÁNÍ  - technika plav. způsobů a hry ve vodě, plavání na otevřené vodě  

 BONUS - MTB singtreky Světového poháru horských kol v Novém Městě na Moravě 

- lanový park a lezecká stěna v areálu 

 Pořadatel dále disponuje 

 vlastními tréninkovými pomůckami – míče, balanční pomůcky, gymbally, overbally, medicimbally, expandery (pro 
běh i plavání), plaveckými pomůckami (desky, ploutve, packy, adal.), balance-stepy, švihadla, atd., podvodní 
kamerou, diagnostickým SW 

 promítací technikou k přednáškám (nejen) o triatlonu a video-rozborům plavecké a běžecké techniky. 

s sebou:  

 trička s krátkým i dlouhým rukávem, spodní prádlo, tepláky, kraťasy, mikina, bunda, nepromokavé oblečení 
(pláštěnka), kšiltovka, pyžamo 

 toaletní potřeby, ručník, kapesníky, krém na opalování 

 sluneční brýle, lahev (vhodná i na kolo), baterka (čelovka), obuv na přezutí, batůžek (vhodný i na kolo) 

 sportovní vybavení 

o seřízené a provozuschopné kolo (MTB plus příp. silniční), 2 náhradní duše(!), oblečení, ev. obuv na kolo, 
cyklistické rukavice, helma(!!) 

o oblečení a obuv na běh (pro případ deštivého počasí lepší dvoje) 

o plavky (plavecké, ne „plážové“, lépe dvoje, ev. triatlonový komplet), plavecké brýle, dva ručníky 

o oblečení a obuv na sportovní hry 

 psací potřeby, ev. knížka, společenské hry (prosíme ne elektronické hry, drahé mobilní telefony, apod. – není 
možné za jejich ztrátu či poškození ručit) 

 drobný peníz na zmrzlinu, limonádu a pohledy domů 

 očkovací průkaz, karta zdravotní pojišťovny, potvrzení o zdravotní způsobilosti, prohlášení o bezinfekčnosti, ev. 
osobní léky a způsob užívání (předat vedoucím v den začátku kempu) 

 dále dle zvážení rodičů a osobních potřeb 

 Pozn.: Rádi bychom udělali letošní kemp „imobilní“ a „antitabletový“ - proto, nechť každý, namísto technologických 
vychytávek,  vezme s sebou nebo připraví jednu společenskou hru vhodnou pro větší počet lidí. 

další informace:   

 příp. pozdější příjezd nebo předčasný odjezd je třeba domluvit předem 

 další informace přednostně na uvedeném e-mailu, ev.  telefonu 724 574 509 

 posudek o zdravotní způsobilosti nesmí být starší 1 roku 

 kontakt během tábora na uvedených tel. číslech (v době denních aktivit nemusíme být vždy dostupní, zavoláme 
ale obratem zpět) 

 více informací průběžně na www.czech-kt.cz nebo na uvedeném tel. čísle či e-mailu. 
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Přihláška na letní sportovní kemp sport. klubu CzechTRI K. Team Pardubice  

(vyplněnou zaslat na e-mail czech-kt@gmail.com, originál předat spolu s potvrzením o zdravotní způsobilosti a bezinfekčnosti  vden začátátku kempu) 
 
Jméno   ……………………………………………………… 

Příjmení   ……………………………………………………… 

Rodné číslo (dat. nar.) ……………………………………………………… 

Zdravotní pojišťovna  …………………………………………............. 

Bydliště   ……………………………………………………… 

plavecká zdatnost neplavu kraul / plavu kraul / plavu vše / plavu závodně ) 

cyklistická zdatnost jezdím MTB / jezdím silnice / jezdím oboje ) 

pozn. a důležitá sdělení ……………………………………………………….……………………..........……………………..........……………………........... 

Přihlašujeme závazně svého syna/dceru na Letní sport. kemp  1. - 8. 7. 2017 pořádaného CzechTRI K. Team Pardubice, z.s. 
 
Zákonný zástupce  ……………………………………………………… telefon .…………………….........,  .……………………......... 
 
Podpis zák. zástupce  ……………………………………………………… 
 
Zákonný zástupce souhlasí s uvedením rodného čísla pro ev. lékařské vyšetření nebo hospitalizaci. 
Zákonný zástupce souhlasí s uveřejněním fotografií z tábora na webových stránkách pořadatele. 
Pořadatel se zavazuje k užití osobních údajů pouze v souladu s platným Zákonem o ochraně osobních údajů. 
Storno poplatky: 50% ceny po 1. 6. 2016, 100% ceny po 27. 6. 2016. 
Organizátor letního tábora je oprávněn daný turnus zrušit v případě, že se neobsadí minimální stanovená kapacita 10 dětí, nebo z jiných příčin, které realizátor 
nebyl schopen ovlivnit, storno poplatek se v takovém případě nepočítá.  










 
 
 
 

Potvrzení o zdravotní způsobilosti 
Jméno ……………………………………………………… 
Příjmení ……………………………………………………… 
Rodné číslo ……………………………………………………… 
Potvrzuji, že výše uvedené dítě je k účasti na letním sportovním táboře  
a) Způsobilé   b) Nezpůsobilé  
c) Způsobilé za podmínky ……………………………………………………….......................... 
 
Posudek je platný 1 rok od data jeho vydání, pokud v průběhu této doby nedošlo z důvodu nemoci či zranění ke změně zdravotní způsobilosti. 
 
Potvrzuji dále že výše uvedené dítě 
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním         ANO / NE 
b) má trvalou kontraindikaci proti očkování ………………………………………………....................................... 
c) je alergické  ………………………………………………………………………………………………………………...... 
d) je léčeno  ………………………………………………………………………………………………………………...... 
e) užívá léky  ………………………………………………………………………………………………………………...... 

 
 
 
 
 

Datum ………………………  Podpis a razítko ošetřujícího lékaře ……………………………………………… 
 
 
 
 


 
 
 
 
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti …………………………………… změnu režimu, nejeví známky onemocnění a nebylo mu nařízeno karanténní opatření a není 
mi známo, že by v posledních dvou týdnech přišlo do styku s osobami, které onemocněly přenosnou chorobou. 
 
 
 
 
 
Datum 1.7.2017  Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce ……………………………………………… 
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