
Kontakty na trenéry: Denisa Herodesová - tel. 608 358 245, Žaneta Palčeková – tel. 736 222 581, 
Sára Herodesová – tel. 608 068 207. 
 

Informace na letní soustředění Smržovka 2022 
Místo: Parkhotel Smržovka, Kostelní 892, 468 51 Smržovka 
http://www.parkhotel-smrzovka.cz/cs/ 
 
Soustředění bude probíhat v Parkhotelu Smržovka v Jizerských horách, přesněji 
v klidné části města Smržovka. 
 

Termín: 13. – 19. 8. 2022 (so – pá) 
Příjezd: 9,30 hod (začínáme obědem) 
Odjezd: 17,00 hod (končíme obědem) 
Doprava: vlastní 
Cena: 5 450 Kč (záloha 3 000  Kč, doplatek 2 450 Kč) 
V ceně je celodenní strava - 5x denně, pitný režim po celý den. Snídaně formou bufetu. Při nutnosti je 

možné zařídit stravu podle individuální diety dítěte (př. bezlepková, bezlaktózová dieta). Vše nutno 

nahlásit vedoucímu soustředění s předstihem. Dále je v ceně zajištěný pronájem sálu v areálu hotelu, 

celodenní sportovní program včetně tréninků, her a odměny pro děti. 

 

• Zálohu (3 000 Kč) je nutné zaplatit do 11. 4. 2022. Doplatek ( 2 450 Kč) je nutné 
uhradit do 10. 6. 2022. Platby provádějte na účet 2001514248/2010, do zprávy pro 
příjemce je nutné uvést jméno a příjmení dítěte a jako variabilní symbol jeho rodné 
číslo!  

• Přihlášku zašlete v elektronické podobě na email aerobiksportklubdh@gmail.com 
do 11. 4. 2022. 

 
V případě nařízení vlády ČR pro celostátní karanténu v souvislosti s COVID 19 (zákaz škol v 
přírodě, dětských táborů a všech ostatních dětských pobytů) bude plátci vrácena částka v plné 
výši.  
Platba se vrací pouze v případě onemocnění dítěte při doložení lékařské zprávy. 

 
Důležité dokumenty s sebou (odevzdání při nástupu na soustředění): 

a) ofocená kartička zdravotní pojišťovny účastníka soustředění (obě strany) 
b) potvrzení o bezinfekčnosti s datem nástupu na soustředění 
c) doklad zdravotní způsobilosti, který vystavuje dětský lékař – max. 2 roky starý 
d) léky (Traumaplant, Ibalgin mast) 
e) dotazník pro zdravotníka 
f) (pokud nepoveze dítě zákonný zástupce - podepsaný souhlas o případném převozu k lékaři) 

 
Dodržte čas příjezdu a odjezdu. Pozdní příjezdy a odjezdy narušují harmonogram a program 
soustředění. Děkujeme za pochopení.  
Budeme se na všechny moc těšit! Tým ASK DH.  


