
Letní JUDO soustředění Drahonice 2020 

 

ADRESA:  Zámeček v Drahonicích, Drahonice 32, 389 01 Drahonice 

DOPRAVA:  vlastní / dle zájmu organizovaná doprava hromadně autobusem 

PŘÍJEZD:  v sobotu 11.7.2020 v 10.30-11.30 hod. Stravování začíná obědem. 

Při příjezdu je nutné provést registraci a předat potvrzení o zdravotní způsobilosti, prohlášení o 

bezinfekčnosti, kopii kartičky zdravotní pojišťovny, popř. léky s informací užívání, které musí dítě užívat. 

ODJEZD:  v sobotu 18.7.2020 v 9.30-10.30 hod. Stravování končí snídaní. 

Při odjezdu je nutné se odhlásit a vyzvednout si kopii kartičky zdravotní pojišťovny, potvrzení o zdravotní 

způsobilosti, léky, atd… 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 

Návštěvy nejsou povoleny, pokud budete potřebovat informace o dětech, můžete se informovat na 

těchto kontaktech: Monika Oswaldová – 607 257 867         jcbohemia@gmail.com  

Dění na soustředění můžete sledovat na facebooku JC Bohemia, kam budeme průběžně dávat krátké 

zprávy, fotky či videa. (www.facebook.com/jcbohemia) 

Doporučujeme dětem poslat dopis nebo pohled. Je možné nám je předat při příjezdu, nebo pošlete 

v patřičném předstihu poštou. 

Doporučujeme vybavit děti kapesným (adekvátní délce pobytu: cca 200-400 Kč, záleží na uvážení rodičů). 

Děti na soustředění nestrádají, ale rády si něco koupí. 

Nedoporučujeme dávat dětem na soustředění nové oblečení a cenné věci (zlaté řetízky, náušnice, apod.). 

Pro děti platí absolutní zákaz mobilních telefonů, tabletů, videoher apod.! 

Za odcizené a poškozené věci neručíme! 

Pokud dítě způsobí škodu na majetku rekreačního střediska či jiném vybavení, jsou rodiči povinni škodu 

uhradit. 

Prosíme, abyste před soustředěním dětem pečlivě ostříhali nehty a důkladně zkontrolovali vlasy před 

výskytem vší. Jedná se o preventivní opatření. Děkujeme. 

 

PODMÍNKY PRO ZRUŠENÍ POBYTU 

Pokud dítě odjede ze soustředění z vážných důvodů, vrátíme rodičům za dny neúčasti částku vrácenou 

majitelem rekreačního střediska (stravu, ubytování x počet zameškaných dní). 

Pokud dítě odjede dříve na žádost rodičů bez udání vážného důvodu, nevzniká nárok na náhradu ceny 

nevybraných služeb. 

http://www.drahonice.cz/obec-a-osady/pamatky/106-zameek-v-drahonicich


Pokud dítě nenastoupí ze zdravotních důvodů a jeho stav je doložen lékařským potvrzením, vrací se plná 

výše uhrazené částky. 

Při hrubém porušení kázně může být dítě odesláno domů bez náhrady.  

 

CO S SEBOU NA SOUSTŘEDĚNÍ? 

 

ODEVZDÁVÁ SE PŘI PŘÍJEZDU: 

 Zdravotní způsobilost potvrzená od lékaře (platnost po dobu 2 let od jeho vydání) 

 Bezinfekčnost vyplněná rodiči (s datem nástupu na soustředění)  

 Kopie kartičky zdravotní pojišťovny 

 Léky, pakliže dítě nějaké užívá, označené jmenovkou – s podrobným popisem užívání 

 

DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ: 

 Kimono (pokud máte tak 2x) 

 Lahev na pití 

 Sportovní oblečení na venkovní aktivity do teplého i chladnějšího počasí 

 2x obuv (na sportovní aktivity a vycházky do přírody), přezůvky, holínky 

 Spodní prádlo, ponožky, pyžamo  

 Pláštěnka nebo nepromokavá bunda, pokrývka hlavy 

 Plavky, neplavci plavecké pomůcky 

 Hygienické potřeby (zubní kartáček, pasta na zuby, mýdlo, šampon, opalovací krém, ručník, 

osuška, kapesníky…) 

 Pytel nebo tašku na špinavé prádlo 

 Lůžkoviny jsou v ceně, není nutné mít vlastní povlečení ani spacák 

 Baterka, blok a psací potřeby 

 Batůžek  

 Kapesné dle vašeho uvážení  

 Hodí se: oblíbená hračka (pro ty nejmenší), karty / společenské hry, knížka, hudební nástroj, něco 

na zub, tak aby se to rychle nezkazilo.  

 

!!! ZÁKAZ MOBILNÍCH TELEFONŮ, TABLETŮ, videoher 

apod. zařízení !!! 
 

 

Monika Oswaldová – 607 257 867 | jcbohemia@gmail.com | www.jcbohemia.cz 

mailto:jcbohemia@gmail.com

