
Již tradičně tato škola proběhne pod vedením zkušených vedoucích a v  osvědčené sestavě 
Říha-Vaněk-Kubal a další… Škola je určena především pro děti se zájmem o cvičení a pohyb 
v přírodě, přihlásit se mohou všichni zájemci ve věku od 7 – do 16 let, nemusí být členy ČFAI. 
Program je zaměřen na cvičení aikido, všestranný rozvoj pohybových dovedností a samozřejmě 
nebudou chybět tradiční soutěže a hry.      

Ubytování  je ve dvou až čtyřlůžkových chatkách (lůžkoviny poskytuje provozovatel). K dispozici 
je kompletní sociální vybavení, teplá voda, klubovna, koupaliště, hřiště na odbíjenou a kopanou 
a víceúčelová tělocvična ve Kdyni. Stravování je v  místě chatové osady snídaně, oběd, večeře 
a dvě svačiny. 

Nezapomenout na základní vybavení jako kimono, sportovní oblečení a obuv, přezůvky (nejlépe 
se světlou podrážkou) prostředky osobní hygieny, pláštěnku, gumovky, plavky, baterku, brýle 
proti slunci, krém na opalování, repelent, kapesní nůž a jiné…Při příjezdu na LDŠ nezapomenout 
odevzdat vedoucímu prohlášení o bezinfekčnosti dítěte nebo vyplnit toto prohlášení na místě. 
Doprava bude upřesněna koncem měsíce června 2011.
 
Nástup na LDŠ:  dne 5. 8. 2012 v době 15.00 – 18.00 hodin
Odjezd autobusu:  Praha, Karlín od kostela ve 13.00 hodin
Ukončení  LDŠ:  dne 18. 8. 2012 v době 9.00 – 11.00 hodin
   doprava vlastní (rodiče si nezapomenou vyzvednout děti) 
 
Cena poukazu: 5.370 Kč (v ceně je zahrnuto stravování, ubytování a pojištění – kdo nastoupí 
na LDŠ bez předem zaslané písemné přihlášky nebude mít uzavřeno pobytové pojištění). 
Závaznou přihlášku a zálohu na pobyt zaslat na uvedenou adresu nejpozději do 30. 4. 2012.

Způsob úhrady: částku za pobyt zaslat na č.ú.: 78-2828530297/0100 KB Domažlice
     • zálohu za pobyt 3.370 Kč, uhradit nejpozději do 30. 4. 2012,
     • doplatek za pobyt 2.000 Kč, uhradit nejpozději do 30. 6. 2012.

 Při uhrazení celého pobytu do 30. 4. 2012 je cena poukazu 4.960 Kč.
 

     Storno poplatky: zrušení pobytu před nástupem 35 – 22 dní 25%, 21 – 8 dnů 50%, 
        7 – 4 dny 85%, méně než 4 dny 100% z celkové částky za poukaz.

           Přihlášky a informace: Jaroslav Říha, Čerchovská 453, Domažlice 344 01, 
             mob. 602 107 398, e-mail: riha.jarda@seznam.cz, aktiv.sport@seznam.cz 

                 Adresa zařízení: 
                    Chatová osada Hájovna Kdyně, Nádražní 559, 345 06 Kdyně



ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
 NA LETNÍ DĚTSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ
5. 8. – 18. 8. 2012, Chatová osada Kdyně 

 

 
   Jméno, příjmení:                  Rodné číslo:

  Adresa:

Zákonný zástupce (jméno, příjmení):                                         

Číslo telefonu:                                                   E-mail: 

 
 

 (zde vlepit kopii průkazu pojištěnce)

 (zde uvést jaké léky dítě bere, alergie, atd…)
 
 

 
 
 

Souhlasím s tím, že mnou uvedené osobní údaje dítěte v této přihlášce - smlouvě 
budou použity ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. pouze pro potřeby 

evidence a v rámci organizace LDŠ.   
  

     V                                            dne                                podpis


