
Soustředění Světlá pod Ještědem 
 Soustředění tento rok probíhá na novém místě, Penzionu Horka ve Světlé pod Ještědem 

(viz http://www.horkapenzion.cz) 

 Sraz na místě mezi 11:00 a 12:00 v neděli 7. 8. 2016 

 Konec před 12:00 v sobotu 13. 8. 2016 

 V pátek bude probíhat páskování, večer potom slavnostní opékání buřtů (účast rodičů po dohodě) 

 Cíl soustředění: výcvik mladých ninjů 

 S sebou: 

o Čisté kimono 

o Sportovní oblečení (trika, šortky, tepláky, atp.) 

o Pokrývku hlavy + šátek na oči 

o Pevné, sportovní boty (ne sandále, baleríny, atd.) + náhradní pár obuvi 

o Pantofle 

o Dostatek spodního prádla + ručník, popř. osuška 

o Plavky 

o Pláštěnka 

o Průkazku zdravotní pojišťovny, vyplněné čestné prohlášení o zdravotním stavu, pravidelně užívané 

léky, hygienické potřeby, opalovací krém 

o Švihadlo 

o Psací potřeby 

o Láhev na pití 

 Důrazně prosíme nebrat mobilní telefony, tablety, notebooky, případný telefonický kontakt je možný na čísle 

+ 420 605 778 116 (Ing. Hájek) v době poledního klidu (13:00 – 14:00) a večerního volna (20:00 – 22:00) 

 Prosíme dohlédnout též na ostříhání nehtů na rukou a nohou 

 Pokud budete chtít potěšit své dítě pohledem či dopisem, posílejte je na adresu:  

Penzion HORKA v Podještědí 

Hoření Paseky 12 

Světlá pod Ještědem 

463 43  

http://www.horkapenzion.cz/


Čestné prohlášení  

Jméno, příjmení:  Datum narození:  

    

Zdravotní pojišťovna:  

  

Kontaktní adresa rodičů nebo jiných zákonných zástupců, aktuální v době konání soustředění: 

Jméno, příjmení:  

  

Adresa:  

  

Kontaktní telefon:  

  

Dítě je plavec/ neplavec*  

  

Dítě má/ nemá* úlevu z tělesné výchovy - jakou:  

  

Dítě má/ nemá* alergii - na co:  

  

Dítě bere/ nebere* pravidelně léky - jak:  

  

Další důležité informace:  

 

 
* nehodící se škrtněte  

 

Souhlasím, že uhradím všechny nezbytné výdaje spojené s případným ošetřením svého dítěte u lékaře a 

případným nutným pobytem v nemocničním zařízení. Zároveň beru na vědomí, že při závažném porušení vnitřního 

řádu, může být dítě bez náhrady ze soustředění vyloučeno. V případě vážného onemocnění nebo úrazu dítěte, 

popřípadě jeho vyloučení, si dítě neprodleně vyzvednu.  

Beru na vědomí, že každý účastník podléhá táborovému řádu a poslouchá pokyny vedoucích.  

Dále prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti změnu režimu, dítě nejeví známky akutního 

onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi 

též známo, že by v posledních dvou týdnech dítě přišlo do styku s osobami nemocnými infekčním onemocněním nebo 

podezřelými z přenosné nákazy.  

Moje dítě je schopno zúčastnit se sportovního soustředění a jsem si vědom(a) právních následků, které by mě 

postihly, kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé.  

 

V Liberci dne  Podpis zákonného zástupce:  

 


