
 

Pokyny pro rodiče a sportovce 
 

 

Slovan Bzenec/FC Vracov pořádá ve dnech 7.8.2022 – 12. 8. 2022  

fotbalové soustředění v RS Vápenky 

 

Cena soustředění bude upřesněna do konce 06/2022 na webových stránkách www. 

fotbalbzenec.cz , záloha ve výši 1.500 Kč bude uhrazena společně s odevzdáním vyplněné 

závazné přihlášky do 17.6.2022 trenérům. 

Dítě musí mít s sebou a odevzdá před odjezdem trenérům: doplatek za soustředění, kartičku 

pojišťovny (nebo její čitelnou fotokopii), zdravotní potvrzení od lékaře, prohlášení o 

bezinfekčnosti od rodičů a řád soustředění, vše podepsáno zákonnými zástupci. 

 

Vybavení na tábor : 
 spodní prádlo, ponožky, trička s krátkým rukávem, krátké kalhoty, teplejší mikinu, kalhoty, 

kopačky, trenýrky, tepláky, přezůvky (do chaty), tenisky, kšiltovka, plavky, pyžamo, 

kapesníky, 2 ručníky, pytel (taška) na špinavé prádlo, hygienické potřeby: kartáček na zuby, 

pasta, sprchové mýdlo, šampon, krém na opalování, repelent, baterka, psací potřeby, 

zápisník, malý batůžek na výlet, láhev na pití, kapesné (podle uvážení rodičů – na sladkosti, 

brambůrky, nanuky apod.). 
 Nedávejte dítěti na tábor drahé předměty, cennosti. Za tyto věci organizátoři a vedení 

soustředění neručí! 

 Doprava na soustředění je autobusem, časy a místa odjezdu a příjezdu budou upřesněny. 

 

Upozornění! Z hygienických důvodů nejsou na soustředění povoleny návštěvy 

rodičů ! V případě nutnosti volejte jednotlivým trenérům. 

 

Adresa tábora: Rekreační středisko Vápenky, 696 75 Nová Lhota č. 244 
 

Všechny další informace získáte u trenérů a na stránkách www.fotbalbzenec.cz v sekci 

„STARŠÍ ŽÁCI“ 

………………………………………........zde odstřihnout…………………………………... 

 

Závazná přihláška na fotbalové soustředění Vápenky 2022 ve dnech 7.8.2022 – 12 .8. 2022 

 

Jméno, příjmení:…………………………  dat. narození:  ..........................  třída …............. 

 

škola ..................................  bydliště:………….....….....…........... stát. občanství  ................... 

 
Souhlasím s uvedenými podmínkami pro účast na soustředění v RS Vápenky ve dnech 7.8. – 12.8. 

2022 

 

Jméno, příjmení zák. zástupce: ………………………………. telefon: ………………… 

Bydliště (vyplnit jen když je rozdílné od dítěte)  …………………..……………………… 

 

V………………………dne:………………podpis zákon. zástupce:  …….............................. 

 

Zaplacená záloha za soustředění 1.500 Kč dne: ………………………… 

 

http://www.fotbalbzenec.cz/

