
        MEGASOUSTŘEDĚNÍ KRKONOŠE 2020 

               DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE – ORGANIZAČNÍ POKYNY 

Vážení rodiče a plavci!              

Jsme velmi rádi, že se na toto historicky první celoklubové soustředění přihlásilo tolik plavců a 

synchronek. Jedná se o velkou akci, kde bude cca 130 účastníků. Vše, co se bude dít, bude k dispozici 

na webových stránkách Komety, FB, Instagramu, speciálním účtu na prohlédnutí fotek z každého dne 

apod. Budeme velmi rádi, pokud nás budete sledovat! 

Místo a termín: Pec pod Sněžkou, Žižkova bouda; NE 16. – PÁ 21. 8. 2020   

Náplň: velmi pestrá  (turistika, teambuilding, zážitky, stmelení kolektivu - nechceme vše prozradit 

předem) 

Sraz: v NE 16. 8. v 7:15 hodin u plaveckého stadionu za Lužánkami (organizace odjezdu níže) 

• najít příslušného trenéra dle střediska (Kraví hora – Stuchlík, Poláková; Arménská + 252 – 

Horký, Říha, Sychrová; SG – Havrlant, Verner; CS + ostatní starší plavci – Vlček; synchro – 

Drochytková; PKKu - Švaňhal) – nutné se nahlásit ihned při příchodu a odevzdat potvrzení o 

bezinfekčnosti + ukázat trenérovi průkaz pojištěnce 

• v případě potřeby (nutnost brát pravidelně léky, zdravotní indispozice, alergie apod.) se ještě 

nahlásit u pí. zdravotnice 

• najít si určený autobus a vyčkat na pokyn k nástupu – budou celkem tři a budou na nich 

vyvěšeny seznamy (není možné kombinovat autobus či se měnit mezi sebou) 

• autobusy budou stát na silnici k posilovně – velmi prosíme, NEPARKUJTE na této silnici ani 

tam z důvodu bezpečnosti NEZAJÍŽDĚJTE 

• odjezd bude ideálně v 7:30 – 45, nutné být včas na srazu! 

První den: začínáme večeří, je proto nutné mít s sebou jídlo a pití na celý den. Po cestě bude krátký 

výlet do skalního města (cca 5 – 6 km), takže budou všichni podle toho oblečení a obutí (pevná 

obuv!), na oběd nebudeme nikde zastavovat (restaurace, KFC apod.), takže prosím všechny, aby 

s tímto počítali. Příjezd na místo je plánován až mezi 15:30 – 16 hod. 

Následující dny již program jasný – výlety, zážitky… 

Ubytování: vzhledem k velkému počtu účastníků bude ve většině případech určeno umístění na 

pokoje a nebude možné toto měnit. Zajištěna plná penze vč. pitného režimu. Na boudě je možné si 

koupit drobné občerstvení (ceny nejsou úplně lidové…). Bouda má místnost se dvěma stoly na stolní 

tenis (kdo chce, může si vzít pálky a míčky). U boudy je menší hřiště na míčové hry, ohniště, terasa 

s výhledem na Sněžku… 

S sebou bude mít každý následující: 

• pevnou turistickou obuv, kšiltovku (či jinou pokrývku hlavy), pláštěnku, teplé oblečení, 

plavky, sportovní oblečení (myslet na měnící se horské počasí) 

• opalovací krém, repelent, malou desinfekci na ruce, 2-3 ks roušek! 

• PRŮKAZ POJIŠTĚNCE!!! 

• dostatek občerstvení na výlety (tatranky, müsli tyčinky a pod…)  

• dostatek peněz (v případě velmi špatného počasí budou mokré varianty „výletů“ – nutno si 

zaplatit vstupné či případně výjezd lanovkou apod.) 

• 1 věc do tomboly (něco vhodného zároveň pro starší i mladší, nic urážlivého, může to být 

v podstatě cokoliv – není třeba, aby věc měla velkou finanční hodnotu) 

 



 

Důležité: bude třeba dodržovat všechna aktuální nařízení proti šíření infekce koronaviru (časté mytí 

rukou, desinfekce atd…). V případě onemocnění budeme muset být o to více přísnější a nemocného 

účastníka pošleme okamžitě domů – prosím rodiče, aby na tuto možnost byli připraveni). Průkaz 

pojištěnce bude mít každý neustále u sebe, je možné ještě přidat kopii k bezinfekčnosti, kterou však 

vracet nebudeme, stejně tak jako nebudeme vracet obaly či obálky.  

Prosíme všechny rodiče, aby své děti nenavštěvovali. V případě nezbytné potřeby volejte prosím 

nejdříve osobnímu trenérovi, nikoliv vedoucímu akce.  

Pokud bude horší počasí (slabší déšť, chladno…) na výlet se půjde! Proto prosím všechny, aby na tuto 

možnost byli dostatečně vybavení!!! Pokud by pršelo opravdu hodně, zajistíme náhradní program, 

který však může být placený.  

V případě, že účastník bude odjíždět (případně přijíždět) individuálně (např. s rodiči autem z dovolené 

či na dovolenou), potřebuji to vědět již nyní – prosím o nahlášení obratem.  

Pokud má někdo potřebu bezlepkové diety, taktéž prosím o nahlášení obratem. Termín do konce 

července. 

Příjezd: v pátek 21. 8. mezi 14 – 17 hod. (závisí na počasí; v případě pěkného ještě uděláme nějakou 

akci) 

Informace: Tomáš Doubrava, tel. 728 286 856, e-mail: doubto@seznam.cz 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prohlášení o bezinfekčnosti a zdravotní způsobilosti 

Prohlašuji, že ošetřující lékař či hygienická stanice nenařídil  
 
(jméno, příjmení)………………………………………………................................................... (dále jen účastník) 
 
narozenému………………………………….............................................................................. 
 
bytem ………………………………………….………………………………................................................ 
 
- změnu režimu. Účastník nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a ošetřující 
lékař ani okresní hygienik mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou 
týdnech přišel tento účastník do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.  
 
- vzhledem k epidemiologické situaci se rozšiřuje výčet o příznaky infekce covid-19, tj. zvýšená 
teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu atd. 
 
- ve 14 dnech před odjezdem nepřišel účastník do styku s osobou nemocnou infekčním 
onemocněním covid-19 nebo podezřelou z nákazy a ani jemu, ani jinému příslušníku rodiny žijícímu s 
ním ve společné domácnosti, není nařízeno karanténní opatření. 
 
- ve 14 dnech před odjezdem nepobýval účastník v zahraničí, v případě, že ano, tak  
 
kde:………………………………………..(doplnit) 
 
Účastník je schopen zúčastnit se kondičního soustředění v Krkonoších, Pec p. Sněžkou, v termínu od 

16. 8. do 21. 8. 2020. 

U výše jmenovaného: 

a) podrobil se stanoveným pravidelným očkováním:  Ano - Ne 
 

b) je alergický na ............................................................................................................ 
 

c) dlouhodobě užívá léky (typ, druh, dávka) .................................................................. 
 

d) ostatní specifika……………………………………………………………………………………………………. 
 

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

nepravdivé. 

V případě potřeby souhlasím s ošetřením účastníka v nemocnici či jiném lékařském zařízení. 

Současně se zavazuji, vyzvednout své dítě ze soustředění před jeho ukončením, onemocní-li, nebo 

bude-li kázeňsky nezvladatelné.   

Způsobí-li můj syn/ dcera svým chováním škody na majetku nebo vybavení hotelu/sportovišť, zavazuji 

se k úhradě vzniklých škod, které budou ze strany majitelů nebo provozovatelů nárokovány.    

Telefonní kontakt na rodiče:……………………………………………………… 

V Brně, dne 16. 8. 2020                                                     ………………………………………… 

Podpis účastníka akce (u nezletilých 

zákonného zástupce dítěte) 

 


