
PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR HÁZENÁ  

Hlavní vedoucí tábora: Mgr. Irena Zlatníková (Ria), 
 608 546 397, ria.severanka@centrum.cz 

Termín: 12. – 16. 7. 2021 

Místo: sportovní hala Uherské 

Hradiště 

Věk: 7 – 15 let 

 

Zábavné hry s míčem i bez 

Skupinové a individuální soutěže 

Turnaje v míčových hrách, v házené 

Plážová házená 

Olympiáda ve sportovních disciplínách 

Hledání pokladu 

Výlet 
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INFORMACE K PŘÍMĚSTSKÉMU TÁBORU: 

Cena tábora: 1400 Kč (členy oddílu), 1700Kč ostatní 

Cena zahrnuje: 

Oběd, svačina2 x denně 

pitný režim 

vedení a dohled trenérů /vedoucích 

pronájem sportovní haly, venkovních sportovišť 

výlet, cestovné 

odměny 

délka trvání denně od 7.30 do 15.30 hod 

Program příměstského tábora je nejen pro začínající a pokročilé házenkářské talenty, ale pro 

všechny děti, které se chtějí o prázdninách bavit dalšími aktivitami a sportem, které máme 

naplánované. Určitě si děti v dostatečné míře zahrají házenou, miniházenou, zkusí si i plážovou 

házenou. 

Stravování i vstupné na výlet/y zahrnuto v ceně. Pokud to půjde, určitě navštívíme i koupaliště a 

také máme slíbené, že nás navštíví zajímaví lidé – ve hře je přímo novopečený předseda ČSH 

Ondřej Zdráhala, popřípadě reprezentační křídlo Mirek Jurka. Určitě nebude chybět ani krajský 

trenér mládeže Miroslav Bartoň. Také bychom rádi chtěli alespoň jednou připravit trénink pro 

brankaře. 

Náš tábor bude fungovat od  7.30 – 15.30 hod. také nabízíme možnost úpravy provozní doby dle 

aktuální potřeby. 

  

➢ V případě, že bude Vaše dítě chodit domů samo, budeme potřebovat písemný souhlas.  

➢ Má-li dítě speciální stravu nebo silnou alergii, budeme rádi, když nás na to při nástupu 

znovu upozorníte. 

➢ Pro bezlepkovou stravu uveďte požadavek do poznámky při vypisování přihlášky. 

➢ Užívá-li dítě léky, prosíme o soupis dávkování. 

➢ V případě, že Vaše dítě potřebuje individuálnější péči, je potřeba na to upozornit a 

předem se domluvit. 

➢ Zpravidla plánujeme ve středu celodenní výlet. 

➢ V ceně tábora není úrazové pojištění. 
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Co sebou: 

 

➢ Sportovní oblečení do haly a sportovní obuv, dále oblečení vždy s ohledem na počasí 

➢ Házenkářský míč, švihadlo 

➢ V případě deštivého počasí pláštěnku a gumáky 

➢ Věci na převlečení 

➢ Pokrývku hlavy 

➢ Opalovací krém a repelent 

➢ Vlastní podepsanou láhev na pití, malou lžičku 

➢ Šátek na hry 

➢ V den výletu batůžek na pití a svačinu (případně kapesné) 

➢ Děti si mohou přinést také knihu na odpolední klid 

➢ Doporučujeme všechny věci podepsat 

➢ Nedoporučujeme cennosti a mobilní telefony 

Platba za tábor bude probíhat nejpozději do konce června. 

Bližší info: Irena Zlatníková, tel.: + 420 608546397nebo e-mail: ria.severanka@centrum.cz 
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Potvrzení o bezinfekčnosti  

Písemné prohlášení rodičů  

 

Jméno dítěte ________________________________________  

narozen/a ______________________________  

Prohlašuji, že dítě je v současné době plně zdravotně způsobilé k účasti na akci, nejeví známky akutního 

onemocnění (např. horečky a průjmy), a není mi známo, že by ve 14 kalendářních dnech před odjezdem 

na akci, přišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy. 

Dítěti není nařízeno karanténní opatření. 

 

 Jsem si vědom právních a finančních důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby z nepravdivých údajů 

tohoto prohlášení vzniklo zdravotní odhrožení dětského kolektivu.  

Telefonní a písemné spojení na rodiče po dobu pobytu dítěte v táboře: 

 Otec/matka podpis ________________________________________ 

 tel.: ______________________________ 

Dne: 

 

Prohlášení musí byt vyplněno a datováno v den zahájení táboru a dítě je odevzdá spolu s potvrzením o Zdravotní 

způsobilost dítěte a kopií  průkazu zdravotní pojišťovny. 

 


