
 

 

SOUSTŘEDĚNÍ NOVÝ BOR 2020 

 

Datum: ne 19. – so 25. července 2020  

  Neděle 19. července příjezd do 14,00 hod k ZŠ U Lesa Nový Bor, ul Boženy Němcové 539 

  Sobota 25. července 12:00 odjezd 

  Doprava vlastní, v případě potřeby se pokusíme zajistit. 

 

Účastníci: Členové SKST Liberec, KMST Liberec a pozvaní hráči 

  Soustředění je určeno pro všechny hráče mládeže mimo začátečníky.  

 

Cena: 4.600,-Kč  

  Platba v hotovosti (možno i při nástupu na soustředění) nebo na účet KMST Liberec číslo: 

  2900537005/2010, VS: 072020, zpráva: Nový Bor + jméno 

 

Přihlášky: Průběžně do vyčerpání kapacity. E-mail: martinprotiva@seznam.cz, nebo tel.: 777 263 342 

 

Ubytování: V ubytovně ZŠ U Lesa Nový Bor. Boženy Němcové 539. 

  Vlastní kuchyňka, 2-3L pokoje. Vše na jednom patře. Postele vč. povlečení.  

 

Stravování: Pro každé dítě je zajištěn celodenní pitný režim (nutná vlastní láhev). Dále pak snídaně, 2x 

  denně svačiny, obědy a večeře 

 

Zaměření:   Stolní tenis, sportovní hry, všeobecná příprava, výlety, týmové soutěže 

 

Vedoucí: Oddíloví trenéři – Martin Protiva, Richard Výborný, Daniel Brumlich, Jakub Seibert, Jaromír Žid  

 

Pravidla:  Mobilní telefony jsou zabavovány při nástupu na soustředění. Dětem jsou vydávány po večeři na cca 

30 minut na zavolání domů atd. 

 

S sebou:  - potvrzení o bezinfekčnosti (viz strana 2), kopie kartičky pojištěnce  

  - kapesné, lahev na pití, spodní prádlo, dostatek triček, batoh na věci na stolní tenis, deštník nebo pláštěnka – vždy 

přecházíme do haly cca 15 min, věci na stolní tenis  

   - sportovní oblečení ven i pro případ méně příznivého počasí (tepláky, mikina, šusťáky), zejména vhodná obuv – jiná než na 

stolní tenis 

  - pantofle na ubytovnu, plavky, deskové hry, karty apod., hygienické potřeby (osuška, ručník, mýdlo, kartáček, ..) 

  - a další… 

 

Fotogalerie 2018: https://stolnitenisliberec.rajce.idnes.cz/Novy_Bor_2019 

mailto:martinprotiva@seznam.cz
https://stolnitenisliberec.rajce.idnes.cz/Novy_Bor_2019


PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI 

 

Prohlašuji, že syn/dcera ………………………………………………………………………………………… 

narozen/a………................................. je zdráv/a. 

Současně mi není známo, že by dítě v posledních 14 dnech přišlo do styku s infekčním prostředím nebo osobami, které 

onemocněly infekční chorobou. Dítě nejeví známky onemocnění (zvracení, průjem, zvýšená teplota…). Ošetřující lékař ani 

hygienik nenařídil dítěti zvýšený zdravotní dohled, lékařský dozor při onemocnění nebo karanténní opatření. 

Zároveň potvrzuji, že dítě prošlo pravidelnou lékařskou prohlídkou a je schopno zúčastnit se letního dětského soustředění 

ve stolním tenisu od  19. 7. 2020 do 25. 7. 2020 v Novém Boru. 

 

Zdravotní omezení / Alergie:   …………………………………………………………………………………………………………………………  

Trvalé užívání léků:   ……………………………………………………………………………………………………………………..…. 

Pojištěno u zdravotní pojišťovny: ……………………………………………………………………………………………………………………..…. 

Plavec (ano x ne)   ……………………………………………………………………………………………………………………..…. 

Telefonní spojení na rodiče    ……………………………………………………………………………………………………………………..…. 

 

 

podpis rodičů (zákonného zástupce)  :…...................................................... 

 

V…………..………….Dne…………..…………. 

 

Vyplňte nejpozději 1 den před odjezdem. 

 


