
Volejbalové soustředění žákyň TJ Turnov 
2021 
 

 
Soustředění se bude konat za předpokladu, že to umožní epidemická situace! Toto soustředění 
volejbalového oddílu TJ Turnov je určeno pro tréninkovou skupinu žákyň.  Akce bude navazovat na 
rozjetou přípravu, která bude systematicky zahájena už na začátku srpna. Po ukončení soustředění budou 
následovat společné tréninky a, jak jsme již žádali minulý rok, potřebovali bychom ideálně, aby holky byly 
už v Turnově a mohly pokračovat v trénincích.  V opačném případě se dosažený tréninkový efekt 
soustředění vytratí a hráčky poté začínají s přípravou znovu od začátku. 
 
Termín konání: pátek 20. srpna – úterý 24. srpna 2021!!! 
 
Místo konání: Sportovní centrum Semily, 3. května 327, 513 01 Semily, www.sportovni-centrum.cz 
 

 
 
Příjezd: účastnice si zajišťují dopravu do Semil samy – příjezd do 8:30 v pátek 20. srpna 2021 
Odjezd: účastnice si opět zajišťují dopravu domů samy – odjezd v úterý 24. srpna po odpoledním tréninku 
 
Ubytování: ubytování hotelového typu ve Sportovním centru – přímo v hale 

 
2, 3 a 4 lůžkové pokoje 
 
Vlastní sociální zařízení 
 
Celkem 34 lůžek 
 

 
Stravování: plná penze v restauraci Sportovního centra, odpolední svačina, pitný režim 
První společné jídlo je páteční oběd, posledním jídlem je úterní odpolední svačina. 
 

Trenéři: Pavel Starý a Jiří Šulc, složení trenérů se může ještě doplnit. 
 
Přihlášky: závazně do 31. května 2021 – vyplněnou přihlášku odevzdejte svému trenérovi nebo pošlete 
Pavlovi Starému naskenovanou – čím dříve, tím lépe, neboť ubytovací kapacita je omezená!!! 
 

Cena: 3.500,- Kč (cena zahrnuje stravu, pitný režim, ubytování, sportoviště, regeneraci, tričko) – prosíme 
o uhrazení celé částky do 31. července 2021 na účet 10006-25835581/0100, v.s. 40 – specifický symbol 
rodné číslo dcery, do zprávy pro příjemce prosím napište JMÉNO PŘÍJMENÍ SOUSTŘEDĚNÍ 
 
Požadované dokumenty: 

 Závazná přihláška – je součástí tohoto dokumentu – odevzdat do 31. 5. 2021 

 Prohlášení zákonných zástupců (pro mladší 18 let) – zákonný zástupce zde může vyjádřit souhlas/nesouhlas 
s poskytováním lékařské péče. Vyplnění formuláře není nutné pro účast dítěte na soustředění. V případě 
nesouhlasu s poskytováním lékařské péče bude nutno si pro dítě přijet, bude-li potřeba návštěva lékaře 
během soustředění – odevzdat v den příjezdu. 

 Všeobecné prohlášení o bezinfekčnosti!!! – nutno odevzdat po příjezdu na soustředění.  

http://www.sportovni-centrum.cz/
http://dokumenty.hudop.cz/prohlaseni_zakonnych_zastupcu.pdf


 Potvrzení o očkování proti COVID-19 nebo negativní antigenní test (ne starší 48 hodin) – může být ještě 
upřesněno dle aktuální epidemické situace. 

 Lékařská prohlídka – každý účastník musí mít platnou lékařskou prohlídku – uznáváme také platnou celoroční 
volejbalovou prohlídku 

 Průkaz zdravotní pojišťovny – stačí kopie 
 

Doporučené minimální vybavení: 

Tepláková souprava, 7 triček s krátkým rukávem, 3 x kraťasy nebo elasťáky, nákolenky, 5 párů ponožek, plavky (do 

sauny), 2 páry sportovní obuvi (1x sálovky do haly, 1 x boty na venkovní běhání), pyžamo, osobní prádlo, hygienické 

potřeby, 2 ručníky, kapesníky, krém na opalování, brýle, čepici nebo šátek proti slunci, pantofle, láhev na pití, léky, 

průkazku zdravotní pojišťovny (stačí kopie), potvrzení o bezinfekčnosti, kapesné. 

Pravidla soustředění 

1. Účastník soustředění je povinen 
a. řídit se po celou dobu trvání kempu pokyny trenérů 
b. dodržovat denní řád (budíček, stravování, začátky tréninků, večerka…) 
c. vzít si s sebou vše, co je mu doporučeno v pokynech 
d. nahlásit veškeré zdravotní potíže trenérům  
e. nevzdálit se ze soustředění bez svolení trenérů 
f. udržovat všeobecný pořádek a čistotu 
g. dodržovat zásady zdravé životosprávy 

2. Při nástupu na soustředění je rodič (zákonný zástupce) povinen odevzdat 
a. kopii kartičky pojištěnce 
b. potvrzení o bezinfekčnosti, očkování či výsledek antigenního testu. 
c. souhlas/nesouhlas s poskytnutím zdravotní péče 

3. V případě, že dojde ke zničení či znehodnocení jakéhokoli materiálního vybavení areálu, si hlavní 
organizátor soustředění vyhrazuje právo žádat po rodičích (zákonných zástupcích) adekvátní 
finanční kompenzaci.  
4. Organizátor soustředění nenese zodpovědnost za případné ztráty cenností či finanční hotovosti. 
Doporučuje tyto cenné věci či větší hotovost (max. 300,- Kč) na soustředění nebrat nebo je uschovat 
u trenérů. 
5. Účastníci soustředění jsou pojištěni proti úrazu v rámci pojistky, kterou má dlouhodobě 
uzavřenou TJ Turnov. 

 
Předběžný tréninkový plán a denní režim 
8:00 – Snídaně 
9:30 – 11:30 – Dopolední trénink - volejbal 
12:30 – Oběd 
15:00 – 17:00 – Odpolední trénink – volejbal + fyzička 
18:00 – Večere 
20:00 – Regenerace, společenský program (po – sauna, st – sauna) 
22:30 – Večerka 
Pozn. Tento plán může být průběžně upravován, v neděli odpoledne připravíme nevolejbalový program. 

 
Další informace 
Pavel Starý – pavka.staroch@seznam.cz – 777 165 459 

 
 
Těšíme se na co největší účast. Za celý trenérský tým a všechny organizátory 

 
Pavel Starý – vedoucí soustředění 
 
 

mailto:pavka.staroch@seznam.cz


 

Přihláška na volejbalové soustředění TJ Turnov 2021 
 

Tímto se závazně přihlašuji na soustředění volejbalového oddílu TJ Turnov,  
které se koná 20. – 24. 8. 2021 v Semilech.  
 
Příjmení a jméno: 
 

 
 

Adresa bydliště: 

 

 

Rodné číslo:    
      

/     

 
Zdravotní pojišťovna: 

 

 

Mobilní telefon hráčky: 
 

E-mail hráčky: 
 

 

Zákonný zástupce 

Mobilní telefon zz: 
 
 

E-mail zz: 
 

 

U své dcery upozorňuji na možné zdravotní problémy či jiné komplikace: 
 
 
 
 

Užívané léky a dávkování: 
 
 
 
 

Alergie na: 
 
 
 
 

Potraviny, které nejí: 
 
 
 
 

 
V ______________________ dne _______________________ 
 

_______________________________________ ____________________________________ 
                                               Podpis zákonného zástupce                            Podpis hráčky 



Čestné prohlášení - nezletilí 
 

Prohlášení musí byt vyplněno v den nástupu na soustředění, po příjezdu bude předáno vedoucímu soustředění. 

  

Prohlášení se týká mé dcery: ______________________________________________________________ ,  

rodné číslo: ____________________________________, 

bytem: ________________________________________________________________________________ 

 
 
Prohlašuji, že:  

- není mi známo, že by moje dcera měla aktivní onemocnění COVID-19 či jiné přenosné onemocnění, 

- není mi známo, že by moje dcera přišla do kontaktu s osobou, která výše uvedeným či jiným 

nakažlivým onemocněním trpí, a nebyla na ni z toho důvodu uvalena karanténa, 

- moje dcera netrpěla v posledních třech týdnech zhoršením zdravotního stavu ve smyslu kašle, 

dechových obtíží či zvýšené teploty, pocitů celkové slabosti či bolestí svalových skupin nebo více 

kloubů, 

- během minulých tří týdnů nepobývala v zahraničí, pokud ano, tak splnila aktuálně povinná nařízení 

vlády, která jsou platná pro pobyt v zahraničí (např. absolvování karantény, testů apod.) 

 
 
Léky, které dcera užívá, případně existující omezení vyplývající ze zdravotního stavu dcery jsem písemně 
uvedl(a) v závazné přihlášce a informoval příslušného trenéra. 
  
Je mi známo, že zamlčením výše uvedených skutečností mohu vážně ohrozit zdraví či dokonce i život 
ostatních účastníků soustředění.  
 
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé. 

   
 
V ___________________ dne__________________  _________________________________________ 

podpis zákonného zástupce  
 

 

 

 

 



 

Čestné prohlášení - zletilí 
 

Prohlášení musí byt vyplněno v den nástupu na soustředění, po příjezdu bude předáno vedoucímu soustředění. 

  

Jméno a příjmení: ______________________________________________________________ ,  

rodné číslo: ____________________________________, 

bytem: ________________________________________________________________________________ 

 
Prohlašuji, že:  

- není mi známo, že bych měla aktivní onemocnění COVID-19 či jiné přenosné onemocnění, 

- není mi známo, že bych přišla do kontaktu s osobou, která výše uvedeným či jiným nakažlivým 

onemocněním trpí, a nebyla na ni z toho důvodu uvalena karanténa, 

- netrpěla jsem v posledních třech týdnech zhoršením zdravotního stavu ve smyslu kašle, dechových 

obtíží či zvýšené teploty, pocitů celkové slabosti či bolestí svalových skupin nebo více kloubů, 

- během minulých tří týdnů jsem nepobývala v zahraničí, pokud ano, tak jsem splnila aktuálně 

povinná nařízení vlády, která jsou platná pro pobyt v zahraničí (např. absolvování karantény, testů 

apod.) 

 
Léky, které užívám, případně existující omezení vyplývající ze zdravotního stavu jsem písemně uvedla 
v závazné přihlášce a informoval příslušného trenéra. 
  
 
Je mi známo, že zamlčením výše uvedených skutečností mohu vážně ohrozit zdraví či dokonce i život 
ostatních účastníků soustředění.  
 
Jsem si vědoma právních následků, které by mě postihly, kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé. 

   
 
 
V ___________________ dne__________________  _________________________________________ 

podpis zákonného zástupce  
 

 

 

 



 

Souhlas rodičů s poskytováním zdravotní péče dítěti a informací 
o zdravotním stavu dítěte vedoucímu soustředění 

 

Tento souhlas odevzdejte po příjezdu do Semil vedoucímu soustředění. 
 

1) V době konání soustředění volejbalového oddílu TJ Turnov tj. od 20. 8. 2021 do 24. 8. 2021 
souhlasím s poskytováním informací o zdravotním stavu mé  
nezletilé dcery ______________________________________________________________,  
nar. _____________________________ ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 372/2011 Sb. 
o zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů vedoucímu soustředění p. Pavlovi 
Starému, nar. 3. 3. 1976, bytem Jana Patočky 1670, 511 01 Turnov a p. Jiřímu Šulcovi, nar. 
23. 03. 1976, bytem Granátová 1897, 511 01 Turnov a určuji je tímto osobami, na jejichž 
přítomnost má moje nezletilá dcera právo při poskytování zdravotních služeb ve smyslu 
ustanovení § 28 odst. 3 písm. e) bod 1., a to ve shora uvedeném období.   

 
2) Souhlasím s tím, aby v případě potřeby byla mé dceři v době konání akce poskytnuta akutní 

péče ve smyslu § 5 odst. 1 písm. b) zákona o zdravotních službách bez mého souhlasu dle 
rozhodnutí lékaře.  
 

3) Beru na vědomí, že v případě potřeby (určí tak lékař) se budu muset bezodkladně dostavit 
do příslušného zdravotnického zařízení k udělení souhlasu s poskytnutím zdravotnických 
služeb mé nezletilé dceři a zavazuji se poskytnout v této věci veškerou potřebnou 
součinnost.   
 

4) Prohlašuji, že v případě zvláštních okolností, zejména onemocnění mého dítěte, zajistím 
jeho bezodkladný individuální odvoz z místa konání akce před stanoveným termínem 
ukončení akce.   
 

 
Prohlašuji tímto, že v době konání akce je možné mne kontaktovat na tomto telefonním čísle:    
 
Příjmení, jméno: ______________________________ telefonní číslo: _______________________   
 
Příjmení, jméno: ______________________________ telefonní číslo: _______________________   
 
V ___________________________ dne __________________________ 
     
 
Podpisy zákonných zástupců nezletilé:    
 
Příjmení, jméno: ______________________________ Podpis: _____________________________   
 
Příjmení, jméno: ______________________________ Podpis: _____________________________   

 
 


