
FBC Rytíři z.s., florbalový oddíl hrající oficiální soutěž čfbu, 
Adresa: Chvalšinská 111, Český Krumlov, 38101, web: www.florbalck.cz

Závazná přihláška na ,,Florbalový kemp Horní Stropnice 2020"

Termín: 23. 8. – 28.8.2020 – přípravka, elévové a mladší žáci
   27.8. -   30.8.2020 - starší žáci a dorost

Jméno a příjmení dítěte:...................................................... Rodné číslo:..........................

Adresa:.............................................................................. Zdrav. pojišťovna:..................

Telefon matka:...................................... Telefon otec:...............................................

Každý zákonný zástupce vyplněním a odevzdáním závazné přihlášky:

- dává zapsanému spolku FBC Rytíři, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.  101/2000 Sb. 
v platném znění,  souhlas s použitím osobních údajů pro vnitro-spolkové účely.

Ano           Ne

- též souhlasí s fotografováním v rámci akcí spolku a také s archivací těchto fotografií a s jejich 
použitím k propagační činnosti - popř. v kronikách, tisku, na internetu a letácích.

Ano           Ne

Součástí přihlášky je ,,Čestné prohlášení o bezinfekčnosti" .

V..................................................... dne ……………………

…………………………                                                 …………………………………
  podpis uchazeče                                podpis zákonného zástupce 

……………………………………… ZDE ODSTŘIHNĚTE……..............................................

Prohlášení zákonných zástupců dítěte o bezinfekčnosti
(podepište v den odjezdu na florbalový kemp a odevzdejte na místě trenérovi)

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti:

Jméno a příjmení:....................................................rodné číslo..........................................

Bydliště.................................................................................................................................

změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel apod.) a obvodní
hygienik  ani  ošetřující  lékař  mu  nenařídil  karanténní  opatření.  Prohlašuji  též,  že  v posledních
14 dnech nepřišlo mé dítě do styku s osobou, která onemocněla přenosnou nemocí.

Dítě je alergické na............................................................. 

Dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka).............................................................

Jsem  si  vědom(a) právních  následků,  které  by  mě  postihly,  kdyby  toto  mé  prohlášení  bylo
nepravdivé.

V ................................ dne ………………...2020                              …………………………….
              podpis zákonného zástupce



Informace k přihlášce na ,,Florbalový camp Horní stropnice 2020"

Místo: Sportovní hala Horní Stropnice 268, 373 35, Horní Stropnice

Přípravka, elévové a mladší žáci

Termín: neděle 23. srpna – pátek 28. srpna 2020 

Začátek akce: 23.08.20 ve 14:00 v H. Stropnici před halou

Konec akce: 28.08.20 ve 15:00 v H. Stropnici před halou

Cena: Kč 4.000,-

Starší žáci a dorost

Termín: čtvrtek 27. srpna – neděle 30.srpna 2020 

Začátek akce: 27.08.20 ve 15:00 v H. Stropnici před halou

Konec akce: 30.08.20 ve 17:00 v H. Stropnici před halou

Cena: Kč 3.200,-

Cena zahrnuje: Ubytování, stravu (plnou penzi + pitný režim) a pronájem sportovního areálu.

Kontaktní osoba: Václav Čáslava, tel. 732353932 e-mail: fbcrytiri@seznam.cz 

Platby provádějte převodem na účet klubu, do zprávy pro příjemce je nutné uvést

,,kemp-příjmení účastníka, jako variabilní symbol jeho/její datum narození. Platbu

uhraďte  do  30.6.  2020.  Peníze  vrací  pouze  v     případě  vážného  onemocnění

doloženého lékařským potvrzením.

S     sebou si nezapomeňte vzít: kapesné (max. 500 Kč), sportovní obuv zvlášť na ven a zvlášť dovnitř 

(kdo má i kopačky). Plavky, ručník nebo malou deku a pantofle k vodě, švihadlo, fotbalový míč 

(popřípadě míč podobné velikosti), kdo chce může rakety na tenis či badminton (tady si 

nezapomeňte přibalit i míčky). Vítané jsou i společenské hry např. Bang, Prší, Poker atd.

Především si vezměte sportovní oblečení, teplejší oblečení na ven (a to i sportovní), přezuvky, něco 

na hlavu (kšiltovku, šátek,…!!!!!) , sluneční brýle, hygienické potřeby. 

Rozhodně  si  sebou  NEBERTE  tablety,  herní  konzole,  notebooky  (no  prostě  veškerou

elektroniku)!!! Bude zabavena a trenéři se alespoň nebudou nudit:).

V den nástupu na soustředění předložte:
1. Čestné prohlášení o bezinfekčnosti
2. Kopii průkazu zdravotní pojišťovny

Bez těchto dokumentů nebude dítě na florbalový kamp přijato.


