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1. Termín a místo pobytu soustředění: 

 
1.1 Termín konání :  11.8.2018 až 18.8.2018 

Zahájení soustředění : sobota 11.8.2018 sraz v 10,00 hod. na parkovišti u Sportovní haly 

(doprava osobními automobily), první trénink od cca 14 hod. v hale 

Ukončení soustředění : sobota 18.8.2018 (končíme snídaní) odjezd z Rumburku mezi  

09,00-10,00 hod. 

1.2  Místo pobytu:  Sportlife Centrum s.r.o., Lesní 1302/12, 408 01 Rumbuk 
 

2. Ubytování a strava 
2.1 Ubytování :    

Je zajištěno ve 4-6 lůžkových pokojích hotelu** s vlastním soc. zařízením, TV a ledničkou, 

dále pak v nově vystavěných 2-lůžkových pokojích menšího komplexu přidruženého 

k hotelu***, kde je všude vlastní soc. zařízení, TV, lednička a wi-fi připojení.  

2.2 Stravování :    
Je zajištěna plná penze v místě areálu. V hale bude po dobu tréninků je zajištěn pitný režim. 

 

3. Cena soustředění 
 

Cena soustředění pro všechny účastníky je 4 500 Kč. Je to maximální cena, která může být ještě 

upřesněna na základě počtu přihlášených a výběru ubytování, V ceně je zahrnuto stravné - plná 

penze, ubytování, náklady na pronájem haly, náklady na badmintonové míče, jiné sportovní aktivity 

(návštěva bazénu, pronájem venkovních hřišť) a dopravu do místa a zpět. Klub hradí náklady na 

denní pitný režim během tréninků.  

 

Byli jsme nově upozornění provozovatelem sportovního areálu na storno poplatky ohledně 

dodatečného  rušení rezervace ubytování.  Vzhledem k této skutečnosti a ze zkušeností z minulých 

let budeme požadovat navýšení zálohy a změnu podmínek v případě odřeknutí účasti přihlášených 

účastníků na soustředění. 

 

a) zaplacení zálohy do konce měsíce května na účet klubu 1041143379/0800 ve výši 2 000,- Kč, do 

variabilního symbolu napište rodné číslo člena klubu bez čísla za lomítkem, do poznámky uveďte 

příjmení hráče nebo hráčky a Rumburk . 

b) doplatek je možno zaslat do konce měsíce července rovněž na účet klubu nebo zaplatit v den 

odjezdu hospodářce klubu. 

c) v případě zrušení účasti na soustředění přesahující 30 dní před nástupem, bude vrácena záloha 

v plné výši 

d) v případě zrušení účasti více než 7 dní před nástupem bude vráceno 50% ze složené zálohy 

e) v případě zrušení účasti v období 7 dní nebo kratším před nástupem se záloha nevrací  

 

 

Za badmintonový klub TJ Baník Most      Svatopluk Hofman 

 

INFORMACE  
K ÚČASTI NA LETNÍM SOUSTŘEDĚNÍ  

MLÁDEŽE, RUMBURK 
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Termín konání :  11. – 18.8.2018 

 

Místo pobytu :  Sportlife Centrum s.r.o., Lesní 1302/12, 408 01 Rumburk   

 
 

PŘIHLAŠOVANÍ ÚČASTNÍCI SOUSTŘEDĚNÍ 

Příjmení a jméno         Bydliště 
Datum 

narození 

   

   

   

   

 

Kontakt na rodiče (telefon, e-mail) : …………………………………………………………………… 

Jiné (léky, dotazy apod.) : ……………………………………………………………………………… 

Podpis a souhlas zákonného zástupce :   

Závaznou přihlášku odevzdejte trenérům, nebo potvrďte účast e-mailem na adresu: 

info@badminton-most.cz !!!  

 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
K ÚČASTI NA LETNÍM SOUSTŘEDĚNÍ  

MLÁDEŽE, RUMBURK 
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