
Sportovní soustředění - ITÁLIE – BIBIONE PINEDA 
 

Termín:  3. 5. – 12. 5. 2019  

Místo:  Bibione Pineda v Itálii, domy Palladio – děti a případní rodiče,  

Organizátor:  Beach Volley Vratislavice s podporou ZŠ Vratislavice,  

Jan Kvapil (tel. 728 614 155, bv.vratislavice@gmail.com  

Odjezd:  3. 5. v 18.00 hod - Vratislavice n. N., horní parkoviště u KD 101010 naproti hřišti ZŠ a další 

místa dle dohody 

Příjezd:  12. 5. v cca 8 hod ráno - Vratislavice n. N., horní parkoviště u KD 101010 

Cena:  mládež do 18 let 4 990,- Kč (děti teplá snídaně a oběd, doprava, ubytování, kurty, trenéři a 

celodenní dozor, pitný režim), doprovod mládeže - bez trénování a bez stravy 4 300,- Kč 

dospělí s tréninkem a bez stravy 4 800,- Kč, dospělí s tréninkem bez dopravy 3 800,- Kč.  

Rodinám uděláme nabídky přímo na apartmán, lze si i připlatit lepší ubytování (např. méně 

nebo žádné další osoby na apartmánu apod). 

Platby:  na č. ú. 2229942329/0800, záloha 1 000,- Kč do 15. 2., doplatek do 31. 3. 2018 (jméno a 

příjmení do zprávy pro příjemce) 

Náplň: skupiny (max. 10 osob) podobné úrovně, každá se svým hřištěm a zkušeným trenérem 

Doklady:  mládež: pas nebo OP + potvrzení o bezinfekčnosti a zdravotní kartička v obálce se 

jménem – formulář je na posledních 2 stránek těchto pokynů.  

Nezbytné formuláře: Na konci těchto pokynů jsou dva listy formulářů pro nezletilé. Jeden podepisují 

rodiče, jeden lékař (od 50,- do 200,- Kč). Má platnost rok, tak ho následně můžete použít pro letní tábory a 

další akce.  

Potvrzené formuláře společně s průkazem zdravotní pojišťovny, s léky, které dítě užívá, odevzdejte při 

nástupu do autobusu vedoucímu v obálce se jménem dítěte. Děkuji za pochopení.  

 

Nástupní místo a čas odjezdu: 

Vratislavice n. N., horní parkoviště u KD naproti hřišti ZŠ, 3. 5. 2019 odjezd v 18.00 hod. Je-li místo 

Vašeho nástupu po dohodě s organizátory zájezdu jiné, věnujte dostatečnou pozornost jeho přesnému 

potvrzení a porozumění. 

Autobus na výchozí zastávce bude přistaven cca 30 min. před plánovaným časem odjezdu. V dalších 

zastávkách je čas příjezdu i odjezdu ovlivněn průběhem nakládání a situací na trase. V případě zpoždění 

autobusu vyčkejte i po plánovaném čase odjezdu na vyznačeném stanovišti. 

S sebou si můžete vzít osobní věci a potraviny nutné pro Váš pobyt o celkové váze do 20 kg na osobu. 

Z důvodu nepovoleného přetěžování autobusu lze přepravovat pouze nápoje sloužící k občerstvení po 

cestě. V místě pobytu je možné nakoupit základní nápoje v cenách srovnatelných s českými. Voda 

v apartmánech je pitná.  

Nakládka se bude řídit pokyny vedoucího a řidičů. Při nástupu do autobusů je nutné dodržet zasedací 

pořádek určený organizátorem skupiny. Pokud se cestující nedostaví včas a bez omluvy k odjezdu, ztrácí 

nárok na vrácení jakékoliv částky zaplacené za zájezd. 

 

Cestovní doklady: 

Cestující jsou plně odpovědni za platnost a úplnost svých cestovních dokladů a dodržování celních a 

devizových předpisů. Děti do 15 let musí mít vlastní pas, pokud nemají doprovod rodičů a ti je mají ve svém 

pase. Ostatní platný OP.  

 

Cestovní pojištění 

Cestovní pojištění nově můžeme poskytnout, stačí včas vyplnit dotazník na www.beachvratislavice.cz/Italie. 

Hromadně pojištění od Uniqa, cena cca 150,- Kč (do 18 let), dospělí cca 300,- Kč (asistenční služby, trvalé 

následky, odpovědnost 3. osobě atd) - doporučujeme, není v ceně, vybereme na cestě v autobusu).  

 

UZAVŘENÍ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO CESTU DO ZAHRANIČÍ JE PRO VŠECHNY 

ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU POVINNÉ!!! Kdo využil našeho pojištění (řádně vyplněný dotazník na webu) 

má pojištění zajištěné. Nezapomeňte, že i při tomto pojištění musíte výlohy do cca 100,- EUR uhradit na 

místě – pojišťovny zpravidla hradí Váš účet po návratu dodatečně. Pro případ bezproblémového ošetření u 

lékaře si s sebou vezměte i plastovou kartičku pojišťovny, u které jste pojištěni trvale   
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Nezapomeňte: 

Byty jsou vybaveny potřebným nádobím, lednicí a plynovým vařičem. Nutné je vzít si s sebou vlastní 

hygienické a toaletní potřeby, čisticí prostředky, prostěradlo a povlečení (případné zapůjčení stojí 6,- €/os.). 

Používání nepovlečených erárních dek a polštářů je přísně zakázáno Připomínáme, že každému lůžku 

náleží menší polštář a lehká deka, která pro Vás nemusí být dostatečná v případě nepříznivého počasí. 

Případná vlastní deka nebo spacák Vám poslouží i k pohodlí během nočních jízd autobusem. 

 

Stravování a dovoz potravin: 

Organizátor se zavazuje dětem poskytnout k obědu teplé jídlo a teplou snídani denně. Apartmány jsou 

vybaveny kuchyňkou pro vlastní vaření nebo je možné stravování v místních restauracích. V místě je 

dostatek obchodů pro nakoupení základních potravin a potřeb. Při nákupu potravin v Itálii musíte obvykle 

počítat s mírně vyššími cenami proti České republice. Centrálně budeme jezdit nakupovat jednou za 2 dny 

do velkoobchodu. Nápoje zakoupíte za ceny obvyklé v ČR přímo v domě od CK. Převážení potravin přes 

hranice pro vlastní spotřebu není v zásadě omezováno. CK TURION zajišťuje v omezeném sortimentu 

prodej nápojů (včetně piva) a drogerie za české koruny. Jídelníček je zveřejněn současně s těmito pokyny. 

 

Přeprava Liberec – Bibione: 

Přeprava je zajištěna třínápravovým autobusem se zkušenými řidiči. Obvyklá trasa z Liberce je dlouhá cca 

900 km a vede přes Prahu, Salzburg, Tarvisio do Bibione. Plánovaný příjezd do Bibione Pinedy je v ranních 

hodinách. První večerní zastávka na občerstvení bude ještě na českém území. Další přestávky po cca 3 

hodinách mají sloužit k nutné hygieně. Nezapomeňte si připravit do kapsy drobné (Eur i Kč) na použití 

placených sociálních zařízeních. Doprava je zajištěna zahraničními autobusy s videem, kávovarem, a 

toaletou. Použití toalety je omezeno na mimořádné situace, kdy není možné na požádání zastavit. 

 

Organizace ubytování: 

Seznam bytů i s počtem lůžek je zveřejněn na www.beachvratislavice.cz, záložka Itálie, odkaz Kempy. 

Každý účastník soustředění se může mailem u organizátora (jankvapil@email.cz) rezervovat byt a ložnici. 

Přednost má datum poslaného mailu a nižší věk účastníků. Kapacita domu Palladio je 54 + (14) míst, 

Simonetta 19 míst, Portulacce 10 + (8) míst, Domus a další domy má kapacitu 19 + (7) míst (rezervace 

některých domů se liší, dle aktuální situace).  

 

Organizace a program pobytu: 

Organizátor v místě Vás ráno po příjezdu podrobně informuje o pravidlech a programu pobytu. Neustále pro 

žáky ZŠ Vratislavice platí školní řád, povinné tréninky jsou dvakrát denně, nepovinný je ranní výběh. 

Organizátor bude kontrolovat správnou stravu a životosprávu školních účastníků soustředění. Podrobný plán 

soustředění najdete na www.beachvratislavice.cz. V ubytovacích kapacitách v Bibione Pinedě je předepsán 

polední (13-15 hod) a noční (22-8 hod) klid. V zahradách kolem domu platí zákaz míčových her.  

 

Organizace odjezdu z Itálie 

Byty se v sobotu předávají do 8.00 hodin. Úklid provádí každý pokoj samostatně.  

Odjezd z Bibione bude 11. 5. v 18 hod, příjezd do Liberce kolem 8 hod ranní v neděli 12. 5. Odjezd může 

být vzhledem k podmínkám (počasí, přání většiny apod.) upraven - www.beachvratislavice.cz  

 

Doporučené vybavení:  

Sportovní běžecká obuv, pantofle, sportovní oblečení, in line brusle + ochrana, plavky, kšiltovka nebo šátek, 

sluneční brýle (nutné), láhev na pití, hygien. potřeby, ručník, krém na opalování, repelent proti večerním 

komárům, mobilní telefony a fotoaparáty na vlastní zodpovědnost, vlastní deka nebo spacák, pro tří kolíkové 

elektrické spotřebiče si budete muset mít redukci. 

 

Kuchyň, doporučujeme vzít s sebou: ostrý kuchyňský nůž, otvírák na konzervy, utěrky, houbičky, (mycí 

prostředek na nádobí bude v kuchyni), zápalky, koncentráty a rozpustné nápoje, stravu na sobotu, dva 

bochníky chleba a vánočka (snídaně - zmrazí se v bytě), máslo či rostlinný tuk, džem, vločky, různé 

energetické svačinky (tyčinky, oplatky, tatranky), dále navrhuji, aby se skupiny v bytech domluvily, kdo co 

vezme. Např. zmrazené kousky masa, instant. omáčky a polévky, krupičku na kaši, trvanlivý salám, rýže ve 

varném sáčku, těstoviny, puding, cukr, sůl, olej. Mléka koupíme na místě.  
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Storno podmínky (odstupné): 
Výše odstupného se vždy vypočítává z celkové ceny objednaných služeb. 

Výše odstupného činí: 

 

do 30 dnů před realizací 1. služby………………….0 % z celkové ceny služeb, 

 

29 až 14 dní před realizací 1. služby……………….20 % z celkové ceny služeb, 

 

13 až 2 dny před realizací 1. služby………………..70 % z celkové ceny služeb, 

 

méně než 48 hod. před realizací 1. služby ………..100 % z celkové ceny služeb. 

 

V případě částečného storna nebo změny termínu snižující cenu objednaných služeb se odstupné vypočítává 

z rozdílu ceny původně a nově objednaných služeb. 

 

Odstupné lze prominout v případě prokázání neúčasti na zájezdu z důvodů úmrtí, závažného úrazu, náhlé 

nemoci (nutné předložení dokladu o pracovní neschopnosti u pracujících osob, u ostatních lékařského 

osvědčení) nebo živelné pohromy. Nárok na prominutí odstupného je podmíněn souhlasem organizátora 

akce. 
 

 

POSTUP PŘI ZÁVĚREČNÉM ÚKLIDU: 
1. Večer před odjezdem odmrazit a vymýt lednici, pokud je samoodmrazovací (bez ledu), pouze vyčistit. 

Uvolnit lednici pro přijíždějící rekreanty a znovu ji zapnout. 

2. Vyčistit umyvadlo, WC, bidet, dřez, plynový sporák. 

3. Uklidit podlahy ve všech pokojích (i pod postelemi a skříněmi) – vytírat již v pátek večer (podlaha 

dlouho schne) a před přebírkou ještě důkladně zamést, totéž i na balkónech. 

4. Utřít prach, odstranit všechny zjevné nečistoty (kuchyňská linka, okna, zrcadlo, skříně, stůl …). 

5. Vynést koš, vymýt ho a s ním i další kbelíky, hadr na podlahu důkladně vymáchat, přehozený přes 

kbelík nechat uschnout na balkóně. 

6. Odstranit zbytky jídel z příborů, umýt všechno nádobí. 

7. Vyklidit z celého bytu zbylé potraviny a hygienické potřeby. 

8. Na každou postel uložit po jedné přikrývce a polštáři, otevřít okna a v případě nepříznivého počasí 

stáhnout žaluzie. 

9. V okamžiku kontroly bytu mít úplně vyklizené ložnice včetně tašek a oděvů – v případě prodloužení 

ubytování v provizoriu budou ložnice sloužit pouze přijíždějícím rekreantům. 

10. Před předáním bytu srovnat na jedno místo v obývací části všechna příruční zavazadla, udržet čistý a 

prázdný jídelní stůl.  

 

Není-li organizátorem stanoveno jinak, připravuje se uklizený byt k předání v 8.00 hod. Pravidla možnosti 

provizorního užívání částí bytu (mimo ložnic) do doby odjezdu upřesní organizátor. 

Úklid je možno si objednat za 60 €. 

 

Děkuji Vám za dodržování těchto pokynů 

 

V Liberci, 8. 1. 2019 



Jen pro mládež bez doprovodu rodičů: 

Podepište a spolu s ostatními dokumenty vložte do obálky, označte jménem a odevzdejte při 

nástupu do autobusu vedoucímu. 

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE 

 

Prohlašuji, že mé dítě ……………………………………………………..nar.: ……………………………………….. 

je způsobilé zúčastnit se zotavovací akce v Itálii od 3. 5. do 12. 5. 2019 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil výše jmenovanému dítěti, které je v mé péči, změnu režimu, dítě nejeví známky akutního 

onemocnění. a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou 

týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Jsem si vědom(a) právních následků, které by 

mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 

Při odjezdu na zahraniční ozdravný pobyt odevzdám: posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, očkovací průkaz, průkaz zdravotní 

pojišťovny, léky, které dítě pravidelně užívá.  

 

Ve Vratislavicích nad Nisou dne : …………….. podpis zákonných zástupců dítěte: ……………………………. 

 

Režim a řád sportovního soustředění 

Obecná ustanovení 

1. K účasti na sportovním soustředění se žák spolu se svými rodiči rozhodl svobodně, z toho vyplývá dodržování všech 

podmínek a pravidel nutných při uskutečňování všech cílů této akce.  

2. Žák je povinen respektovat a dodržovat pokyny všech instruktorů v zájmu bezpečnosti a předcházení úrazům. 

Chování na sportovním soustředění 

1. Žáci budou seznámeni s pravidly bezpečného chování na všech sportovištích, u moře a chování při přepravě (bus), i o 

chování v mimořádných situacích. 

2. Na sportovní soustředění nepatří cenné věci – elektronika, výrobky z drahých kovů, příliš mnoho peněz atd.  

3. V ubytovacím zařízení má žák kurzu právo využívat zařízení a má povinnost je udržovat v naprostém pořádku a čistotě, 

způsobí-li škodu svévolně nebo nedbalostí je zákonný zástupce povinen škodu uhradit. V ubytovacím zařízení je 

zakázáno manipulovat s ohněm, kouřit, používat alkoholické nápoje.  

4. Při stravování se vždy zachovávají pravidla kulturního stolování. 

5. Nošení, držení a distribuce návykových látek, stejně jako pití alkoholických nápojů a kouření je žákům kurzu přísně 

zakázáno. 

6. Všichni žáci by měli napomáhat aktivním přístu  pem ke zdárnému průběhu soustředění. 

7. Při závažném kázeňském přestupku bude účastník převeden na vlastní náklady do Liberce. Jeho přepravu zajistí zákonný 

zástupce. 

Denní režim 

8.00   budíček 

8.00 – 8.15 hygiena, příprava snídaně 

8.15 – 8.45 snídaně  

8.45 – 9.15 příprava na dopolední trénink 

9.15 – 12.30 dopolední trénink 

12.30 –13.00 příprava na oběd 

13.00 – 13.30 oběd 

13.30 – 14.15 odpočinek, studijní volno 

14.15 – 14.30 příprava na odpolední trénink 

14.30 – 17.00 odpolední trénink 

17.00 – 18.30 odpočinek, studijní volno 

18.30 – 19.00 večeře 

19.00 – 21.30 večerní program, přednášky, doplňující možnost tréninků, turnajů, kulturní program, společenské hry, hygiena  

21.30 – 22.00 příprava na večerku 

22.00 večerka 

 

Datum: …………..   Podpis zákonných zástupců:  …………………………….. 



POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE NA ZOTAVOVACÍ AKCI A ŠKOLE V PŘÍRODĚ 
 

Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………… 

Datum narození: ……………………………………………………… 

Adresa: …………………………………………………………………………………………………... 

 

Část A) Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci 

a) je zdravotně způsobilé *) 

b) není zdravotně způsobilé *) 

c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)*      …………………………………… 

 

Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo 

ke změně zdravotní způsobilosti. 

 

Část B) Potvrzení o tom, že dítě 

a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním        ANO    NE*) 

b) je proti nákaze imunní (typ/druh)......................................................................... 

c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh)........................................... 

d) je alergické na...................................................................................................... 

e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka)............................................................ 

 

Datum vydání posudku: 

 

Razítko zdrav. zařízení     Podpis, jmenovka lékaře 

 

Poučení: Proti části A) tohoto posudku je možno podat podle ustanovení §77 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., 

o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, návrh na jeho přezkoumání do 15 dnů ode dne, kdy se 

oprávněné osoby dozvěděly o jeho obsahu. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického zařízení 

(popř. lékaři provozujícímu zdravotnické zařízení vlastním jménem), které posudek vydalo. Pokud vedoucí 

zdravotnického zařízení (popř. lékař provozující zdravotnické zařízení vlastním jménem) návrhu nevyhoví, 

předloží jej jako dovolání dovolacímu orgánu. 

 

Jméno oprávněné osoby: ……………………………………  

Vztah k dítěti:……………………………………………  

Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne…………………….. 

 

Podpis oprávněné osoby 

 

Posudek byl oprávněné osobě do vlastních rukou doručen dne.................(stvrzuje se přiloženou 

"doručenkou") 
*) Nehodící se škrtněte  

 

 

 

Podepište a spolu s ostatními dokumenty vložte do obálky, označte jménem a odevzdejte při nástupu do 

autobusu vedoucímu. Děkujeme.  


