
SOUSTŘ EDE NÍ  JUDO – OŘLÍ K 2019 

I N F O R M A C E  P R O  R O D I Č E 

 

JAKO KAŽDÝ ROK JSME PRO DĚTI OBJEDNALI JEDNOTNÁ SPORTOVNÍ TRIČKA.  
PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ BUDE MOŽNÉ TRIKO ZAKOUPIT ZA cca 150,- 
 

DOPRAVA: vlastní 

Příjezd na JUDOCAMP:  pátek 23.8.2019 od 15,00 – 17,00 hodin před hlavní budovu hotelu 

Orlík.  

Při příjezdu je potřeba provést registraci, odevzdat průkazku pojišťovny, potvrzení o 

bezinfekčnosti a předat zdravotnici informace ohledně léků, které musí dítě užívat, apod. 

Odjezd z JUDOCAMPU:  pátek 30.8.2019 – v 10.00  

Před odjezdem si nezapomeňte vyzvednout průkazku zdravotní pojišťovny a odhlásit se. 

ADRESA: Hotel Orlík, Vystrkov 179, Kozárovice 262 72 (GPS – 49°32´49.683 N, 14°9´12.052 E) 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: 

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

informovat u hlavní vedoucí vždy od 19.00 do 21.00 na telefonu .................(bude sdělen při 

nástupu na soustředění). 

Nedoporučujeme dávat dětem na tábor nové oblečení a cenné věci (zlaté řetízky, náušnice, 

apod.). Pro děti platí ABSOLUTNÍ ZÁKAZ – mobilních telefonů, tabletů, videoher, apod.. 

 Z a  o d c i z e n é  a  p o š k o z e n é  v ě c i  n e r u č í m e !!!!! 

Doporučujeme vybavit dítě kapesným (adekvátní délce pobytu: cca 200 – 400 Kč, záleží na 

uvážení rodičů). Děti na campu nestrádají, ale rády si něco koupí v hotelové recepci. 

Začínáme večeří a končíme snídaní. 

Pokud dítě způsobí škodu na majetku hotelu či jiném vybavení, jsou rodiče povinni škodu 

uhradit. 

Pokud budete chtít dětem napsat, pošlete dopis patřičně v předstihu, nebo odevzdejte při 

příjezdu, mi dětem dopis doručíme. 

PODMÍNKY PRO ZRUŠENÍ POBYTU 



Pokud dítě odjede z judocampu z vážných důvodu, vrátíme rodiči za dny neúčasti částku 

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

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

náhradu ceny nevybraných služeb. 

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 ZABALIT s sebou na JUDOCAMP? 

Ideálním zavazadlem pro cestu na tábor je kufr nebo velká taška, je třeba mít s sebou i menší 

batůžek na případné výlety (na pití, jídlo, plavky, ručník apod.). 

Důležité: 

Kimono a kalhoty (pokud má někdo druhé tak vzít také)!!!!! 

Kolo, řádně seřízené a servisované (budou pravidelné výlety i pro přípravku), helmu!!!! 

Oblečení: běžné oblečení do každého počasí na týdenní pobyt – šusťáková bunda, mikinu, 

trička, tílka, tepláky, dlouhé kalhoty, kraťasy – sukně, spodní prádlo, oblečení na spaní, 

plavky + ručník k vodě, pokrývka hlavy (kšiltovka, šátek), kapesníky, ponožky, pytel nebo 

tašku na špinavé prádlo 

Obuv: pohodlné sportovní boty, pevné boty, pantofle nebo sandály, přezůvky na vstup do 

wellnesu 

Hygienické potřeby: mýdlo, šampon, pasta, kartáček, hřeben, ručník, osuška, opalovací 

krém, repelent, Fenistil gel či jiný gel na štípance, popř. dívčí hygiena  

Ostatní: sluneční (příp. dioptrické) brýle, láhev na pití, léky, které dítě užívá, informace předá 

při nástupu zdravotníkovi. 

Další potřebné věci: funkční baterka, možné i blok, pastelky, fixy apod. 

NEZAPOMEŇTE: lékařský posudek – ještě před odjezdem, potvrzení o bezinfekčnosti (s 

datem 23.8. 2019!!!!!), kartičku zdravotní pojišťovny (postačí kopie) 

HODÍ SE: oblíbená hračka (pro ty nejmenší), karty, hry, knížka, hudební nástroj (něco na 

zub, tak aby se to rychle nezkazilo…) 


