
Sportovní tábor VŠSK MFF – ALBEŘ – 13.-20.8.2017 

Ceny : 

 Stan Chata 

Student sportovec 300,- 750,- 

Zaměstnanec  UK 400,- 800,- 

Člen VŠSK MFF 850,- 1450,- 

Ostatní - hosté 1300,- 1800,- 

Děti 3 – 12 let 800,- 1200,- 
Ubytování v chatách je možné pouze v naléhavých případech.  

Student sportovec a člen VŠSK MFF musí mít zaplacené členské příspěvky na rok 2017. 

Zaměstnanci UK a jejich rodinní příslušníci mají od letoška zvýhodněnou cenu.  Rodinný příslušník, který je 

zpoplatněn zvýhodněnou cenou, je - manžel/manželka zaměstnance, jejich děti bez věkového omezení a rodiče 

zaměstnance i manžela/manželky. 

 

Cena zahrnuje: ubytování, rekreační poplatek a režii. Trenéři mají pobyt zdarma. 

Cena nezahrnuje: stravování.  Stravu si stejně jako v loňském roce zakoupí každý účastník sport. tábora 

samostatně na Albeři v kanceláři vedoucího kuchyně. Zájem o bezlepkovou či vegetariánskou dietu je třeba 

uvést na přihlášce.  Pro informaci plná penze dospělí 200,- Kč/den, děti 3-12 let 170,- Kč/den, polopenze 

dospělí  133,-Kč/den, děti 3-12 let 120,-Kč/den. 

 

Zahájení:  Zahajovací porada trenérů a vedení bude 13. 8. 2017 ve 14:00 hod. 

Přihlášky: Vyplněné přihlášky odevzdají oddíly /družstva/ Šárce Domalípové na KTV MFF nejpozději do 16. 6. 

2017 současně se zálohami. Na pozdní přihlášky a přihlášky bez záloh nebude brán zřetel. Každý přihlášený, 

tedy i host a dítě, musí vyplnit samostatnou přihlášku ve všech rubrikách!!! Nutné pro místní úřad v Nové 

Bystřici. 

Placení: Záloha: 300,- Kč studenti, zaměstnanci,  ostatní 500,- Kč za osobu. Záloha je nevratná, může být 

převedena na náhradníka. Doplatek vyberou a předají hospodáři klubu trenéři na Albeři.  

Připomínky:  

1. Členové klubu berou na vědomí, že v souvislosti s jejich činností ve sportovním sdružení jsou v potřebném 

rozsahu shromažďovány, evidovány a využívány jejich osobní údaje (obdobně to platí pro ostatní účastníky 

sportovního tábora, včetně hostů). 

 2. Pro vedoucí, trenéry - nedílnou součástí přihlášek je pečlivě vyplněný a odeslaný „seznam přihlášených“ za 

oddíl či družstvo. Formulář najdete na webových stránkách klubu. Vyplněný pošlete na adresu 

domalipova@jinonice.cuni.cz  

3. Stravování začíná večeří. Doprava: není zajištěna 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Přihláška na ST Albeř 13.-20.8.2017 

 

Příjmení, jméno…………………..…………..….………..….…………..Oddíl………..…...……………..Družstvo…………..…… 

Bydliště…………………………………………………………………číslo OP…….……..………..Datum narození….…………….. 
Zaškrtni: student MFF/sportovec 

                Student jiné školy/sportovec                           Požaduji dietu (zaškrtni) : vegetariánská 

                Zaměstnanec, jeho příbuzný                                                                          bezlepková 

                Člen VŠSK MFF 

                Ostatní – hosté 

                Dítě 3-12 let  

                Trenér                                                 

                                                                             Zaplacená záloha (částka)…………… Podpis……………………………………………………………. 

   


