
Atletický oddíl T. J. Sokol Říčany a Radošovice pořádá atletické 

soustředění formou příměstského tábora od 15.8.2022 do 19.8.2022 

Termín:    15. 8. – 19. 8. 2022 (po – pá), 8.00 – 17.00 

Věk dětí:    6 – 10 let 

Místo konání:   sokolské hřiště 

Cena:    2700 Kč (jídlo, výlet, drobné odměny) 

2500 Kč -  2 sourozenci / osoba 

2300 Kč -  3 sourozenci / osoba 

Stravování:    2x denně svačina + oběd v restauraci + pitný režim 

Co nás čeká:  spousta her a soutěží, pilování atletických technik, sportování 
v přírodním okolí Říčan, koupání, celodenní výlet a hromada 
zábavy…..vše pod dohledem trenérů a instruktorů 

Kontakt:  Vendula Höfinghoff,  vahi@hoefi.cz, 724 292 020          

Podrobnější informace 

Průběh soustředění 

• rodiče přivedou své děti na sokolák (sokolské hřiště v Sokolské ulici) v 8 hodin a své 

děti si budou vyzvedávat tamtéž v 17 hodin 

• každý den kromě středy budou probíhat hry, soutěže a nácvik technických atletických 

disciplín pod vedením trenérů, na středu je naplánovaný celodenní výlet  

• s dětmi budou vždy minimálně dva trenéři 

Přihlášení 

• závaznou přihlášku je třeba odevzdat do 30. 5. 2022 

• cenu za soustředění je třeba uhradit do 15. 6. 2022 

• na účet T. J. Sokol Říčany a Radošovice č.  2801036141/2010 

• variabilní symbol - rodné číslo účastníka 

• specifický symbol - 0301 (kód oddílu) 

• do poznámky uvedete „A - jméno a příjmení účastníka  + soustředění Vendula“ 

• Příklad: A – Věra Novotná + soustředění Vendula 

• storno poplatky (jen pokud nebude náhradník): 

o po 30. 6. 2022   20% 

o po 31. 7. 2022   50% 

  

mailto:vahi@hoefi.cz


Doklady 

• prohlášení o bezinfekčnosti  

• kopie kartičky zdravotní pojišťovny 

• kopie Potvrzení o zdravotní způsobilosti  

Co s sebou 

• sportovní oblečení dle počasí, sportovní boty na ovál 

• dle instrukcí boty a oblečení do haly  

• dle instrukcí plavky a ručník 

• čepice, brýle, opalovací krém 

• batůžek, láhev na pití, kapesníky 

  



PŘIHLÁŠKA NA ATLETICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ FORMOU 

PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA OD 15. 8. 2022 DO 19. 8. 2022 

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ÚČASTNÍKA: 

DATUM NAROZENÍ: 

TRVALÉ BYDLIŠTĚ: 

MOBILNÍ TELEFON NA MATKU: 

MOBILNÍ TELEFON NA OTCE: 

EMAIL: 

 

 

VYPIŠTE, JAKÉ VAŠE DÍTĚ BERE LÉKY, JAKÉ MÁ ALERGIE, JAKOU MÁ DIETU, JAKÉ 

MÁ ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ: 

 

 

DALŠÍ SDĚLENÍ: 

 

 

SOUHLASÍM S POŘÍZENÍM FOTOGRAFICKÝCH ZÁZNAMŮ: 

 ANO   NE 


