
Často kladené dotazy 

 
LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 2021 

• Co je v ceně SOUSTŘEDĚNÍ? 

Cena kempu zahrnuje 5x denně stravování (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře – 

výběr ze 3 jídel). 

Zápas s vybranými kluby v průběhu týdne (případná doprava na jiný stadion) 

Pitný režim po celý den (vzít si s sebou své lahve) 

Sportovní triko – (bude upřesněno) – výběr velikosti a čísla při přihlášení 

Pronájem hracích ploch, vstupy na koupaliště a podobné.  

Ubytování 

Kvalifikovaní trenéři a kouč 

• Program soustředění? 

Program kempu obdržíte do konce června. Program se může v průběhu soustředění 

nadále upravovat dle počasí. 

• Mohou se přihlásit i dívky? 

Ano. Soustředění je určené pro chlapce i dívky ve věku 9-10 let. Dívky budou trénovat 

společně s chlapci. 

• Jak je to se sociálním zařízením? 

K dispozici je plně vybavený kemp.  

• Má si účastník dovést vlastní míč? 

Není potřeba. Všichni účastnící budou mít klubové míče k dispozici. 

• Kam mám účastníka dovézt? 

Akce se koná v areálu Holiday Kempu ve Starých Splavech, přímo vedle fotbalového 

hřiště, v případě špatného počasí může být upřesněno místo srazu. 

Adresa: Holiday Camp, U Nového Rybníka 310, Staré Splavy 

 
Přihlášení a platba 

• Jak se přihlásím na kemp? 

• Na kemp se přihlásíte vyplněním online formuláře, vám přijde potvrzení emailem 

• Vyplnil jsem a odeslal online přihlašovací formulář. Je tím moje dítě plnohodnotně 

přihlášeno? 

Ne. Vaše dítě bude umístěno v čekající listině účastníků kempu. Pro plnohodnotné 

dokončení přihlášení je zapotřebí uhradit účastnický poplatek. 



• Jak mohu uhradit účastnický poplatek? 

• Platbu účastnického poplatku lze provést pouze převodem na bankovní účet. Více 

informací o platbě se dozvíte v emailu. číslo účtu: 4159634329/0800, SS 709, VS rodné 

číslo. 

• Do kdy je zapotřebí uhradit účastnický poplatek? 

Nejpozději do konce dubna 30% (750 Kč), 70% (1.750 Kč) do konce června 2021), 

případně najednou do konce dubna, ale doporučujeme uhradit poplatek dříve, abychom 

v případě změn mohli volné místo nabídnout někomu jinému. 

• Jaké dokumenty musím předat společně s dítětem? 

Při příjezdu je zapotřebí předat kartičku zdravotní pojišťovny a potvrzení o zdravotní 

způsobilosti (platí dva roky). (případně kopie). 

• Bude mé dítě pojištěno? 

Ano, pojištění je zahrnuto v ceně soustředění. 

 
Kontakt s dítětem 

• Rádi bychom v průběhu týdne udělali jeden prodloužený den, kdy se budou moci přidat 

také rodiče. V podvečer bude prostor s námi prodiskutovat spoustu témat a také moci 

grilovat, opékat. 

• Své dítě si vyzvednete v pátek odpoledne, bude upřesněno později. 

 
Storno podmínky 

• Při zrušení účasti do 10. srpna 2021, činí storno poplatek 16% z celkové částky – (náklady 

na sportovní vybavení) 

• Při zrušení účasti od 10. srpna 2021, činí storno poplatek 70% z celkové částky 

• Při zrušení kempu z důvodu vyšší moci (například karanténa, epidemiologická situace v 

ČR apod.) činní storno poplatek 16% z celkové částky (náklady na sportovní vybavení, 

které účastník poté obdrží) 

• Omluvení dítěte z účasti na kempu pouze písemnou formou na fs@loko-cl.cz 

• V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu účastníka na soustředění bez 

zavinění na straně organizátora nevzniká organizátorům žádná povinnost vrátit 

zaplacenou cenu, ani její poměrnou část. V případě onemocnění, které vynutí přerušení 

pobytu na kempu se vrací poměrná část zaplacené ceny. 

 

mailto:fs@loko-cl.cz

