
Škola Taekwon-do Hwa-Rang, z.s., IČO: 61389722 
 

PROPOZICE LETNÍHO SOUSTŘEDĚNÍ 2023 - ZBRASLAVICE 
 

Termín soustředění:  15. 7. – 22. 7. 2023 
 

Cena soustředění:  6. 500,- Kč. 
 

 
Z ceny poskytujeme následující zvýhodnění pro rodiny s dětmi a necvičící účastníky. Výhody se sčítají:  
a) člen rodiny s 3 a více členy -5% (platí pro všechny členy rodiny)  

b) necvičící účastník soustředění -5%  
 
V ceně soustředění je zahrnuto: ubytování v jedné z budov rekreačního centra Zbraslavice (včetně 
lůžkovin) s plnou penzí (bez svačin), pitný režim, lékařské zabezpečení (doktor bude přítomen po celou 
dobu soustředění), trenérské zabezpečení, dvoufázový trénink pro starší a odpolední herní činnost pro 
mladší.  
 
Místo konání: rekreační středisko „U Starého rybníka“ Zbraslavice (20 km jižně od Kutné Hory).  
 
Nástup: v sobotu 15. 7. 2023 mezi 15.00-15.30 hod. před vstupem do domečku Adam.  
 
Odjezd: v sobotu 22. 7. 2023 mezi 9.00-10.00 hod. po snídani a úklidu pokojů  
 
Po domluvě je možný individuální příjezd i odjezd. Prosím uveďte v přihlášce.  
 
S sebou: Prázdná láhev vhodná k plnění nápojů, hrneček, dostatek sportovního oblečení, dobok a 
chrániče (kdo má), 2x tepláky, trička, mikiny, kraťasy, plavky, dvoje sportovní boty (jedny do 
tělocvičny), věci osobní hygieny, ofocený průkaz zdravotní pojišťovny. V případě chladnějšího počasí 
dostatek teplého oblečení.  
Pro účastníky soustředění jsou k dispozici sportoviště včetně stolu na stolní tenis a denně otevřené 
bistro na terase v areálu.  
 
V areálu je zpoplatněno parkování a není zahrnuto v ceně soustředění. Platí si každý účastník 
soustředění sám.  
 
O volném dnu je možno využít Tarzan park, horolezeckou stěnu, paintball atd.., což není v ceně 
soustředění. Cena atrakce dle sazebníku rekreačního střediska.  
 
Storno poplatky letního soustředění v rekreačním středisku „U Starého rybníka“: 6. Zrušení smlouvy 
ze strany účastníka (stornopoplatky), změna smlouvy  
 
Účastník je oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit písemným oznámením zaslaným doporučeně 
poštou provozovateli. Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zaplatit újmu vzniklou 
provozovateli (dále jen „stornopoplatky“) ve výši:  
• při odstoupení kdykoliv do 91. dne před poskytnutím první sjednané služby náhradu ve výši 
zaplacené zálohy, minimálně však 20% z celkové ceny služby  

• při odstoupení od 90 do 61 dnů před poskytnutím první sjednané služby náhradu ve výši zaplacené 
zálohy, minimálně však 50% z celkové ceny služby  

• při odstoupení od 60 dnů před poskytnutím první sjednané služby nebo při nenastoupení na pobyt 
náhradu ve výši zaplacené zálohy, minimálně však 90% z celkové ceny služby  



Škola Taekwon-do Hwa-Rang, z.s., IČO: 61389722 
 

 
V případě, že účastník nevyužije sjednanou službu v plném rozsahu z důvodu, že v den zahájení pobytu 
(služby) nastane na straně osoby, kteráměla s objednatelem službu využívat, některá z výslovně 
uvedených okolností zabraňující jí ve využití služby - následkem nemoci, úmrtí příméhopříbuzného či 
náhlé hospitalizace účastníka, kterou prokáže písemným potvrzením, provozovatel v rozsahu 
nevyčerpaném účastníkovi vrátíhotovost v plné výši, s výjimkou náhrady za první dvě jídla. Zbývající 
část plnění za služby objednané účastníkem pro jiné osoby tímto ustanovenímnení dotčena. 
 
Přihláška letního soustředění 2023:  
Podepsanou přihlášku prosím zašlete na oddílový email: hwa-rang@volny.cz nebo originál odevzdejte 
na tréninku trenérovi nejpozději do 23. 2. 2023.  
 
Platby:  
1. zálohu ve výši 4.000,- Kč prosím uhraďte nejpozději do 28. 2. 2023 
2. doplatek ve výši 2.500,- Kč prosím uhraďte nejpozději do 31. 3. 2023  
 
Obě platby prosím uhraďte na účet oddílu č.ú. 231247262/0300, VS 022023 
Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení účastníka soustředění a název „letní soustředění 
2023“ (např. Jan Novák letní soustředění 2023).  
 
Prohlášení o bezinfekčnosti: podepsané prohlášení prosím odevzdejte trenérům při nástupu na 
soustředění.  
 
COVID: účastníci soustředění se musí řídit aktuálními nařízeními, nebudeme dělat žádné výjimky.  
 
Jaroslav Vomáčka e-mail: hwa-rang@volny.cz, tel: 603 267 205  
 

 

 

 
LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ – ZBRASLAVICE 2022 

 
PŘIHLÁŠKA 

 
 
Zálohu 4.000,- Kč prosím uhraďte nejpozději do 28.2.2023, doplatek 2.500,- Kč nejpozději 31.3.2023.  
 
 
 
Jméno a příjmení:………………………………......………………………………………………………………………………….....…....  
 
 
Telefon :……………………….………............ E-mail:.................….....................................................................….  
 
 
Individuální příjezd:…………………………………………………… odjezd:……………………………………………………………..  
 

 

Podpis uchazeče soustředění nebo jeho zákonného zástupce :……………………………………….……..…….…….... 


