
ORGANIZAČNÍ INFORMACE 
 

• Termín konání letního atletického soustředění: 25.7. - 31.7.2021 

 

• Odjezd autobusu z Bíliny v 9:00 z parkoviště u Atletického stadionu (sraz 
8:30) 

 
U autobusů se budou vybírat vyplněné dokumenty (bezinfekčnost, plná moc k 
ošetření dítěte, posudek zdravotní způsobilosti a GDPR), které jsou ke stažení na 
stránkách AK Bílina. U kartiček pojištěnce postačí kopie. 
Trenéři v průběhu soustředění dávají na stránky AK Bílina info a fotky, jak 
soustředění probíhá, tak  pokud si nepřejete dítě zveřejnit, raději na to ještě 
upozorněte trenéra. Pokud vaše dítě v autobuse zvrací, podejte mu prosím včas 
Kinedryl. 
 

• Léky potřebné k pravidelnému užívání označte prosím jménem a přesným 
dávkováním. Nejlépe, aby bylo vše např. V deskách, nebo sáčku. 

• Pokud nebudou mít děti potvrzený Posudek o zdravotní způsobilosti, 
podepíší si ho sami a napíší „Vyplnil/a a podepsal/a na vlastní 
zodpovědnost“. Rodiče nesou vlastní zodpovědnost a v případě nustnosti si 
okamžitě přijedou pro dítě na uvedenou adresu ubytování. 

• Kapesné a mobilní telefony lze uschovat u některého z trenérů, nebo 
zdravotnice a bude dítěti pokaždé na požádání vydán/o. Pokud nebudete 
požadovat uschování, nenese AK Bílina žádnou zodpovědnost. 

• Co se týče oblečení a obuvi, tak nezapomeňte zabalit dětem holínky, 
pantofle (nebudeme v chatkách, ale na hotelu), pláštěnku a obuv na tréninky. 

• Přibalte dětem repelent a krém s ochranným faktorem, antibakteriální gel 
(cca 50 ml) 

• Lahev na pití, děti mají zajištěn celodenní pitný režim. 

• Soustředění začínáme oběděm, takže nemusíte dětem dávat hodně velkou 
svačinu. 

• Respirátory/roušky – přibalte dětem respirátory / roušky – v areálu je 
nebudou muset používat, ale pokud si půjdou koupit něco do obchodu, nebo 
půjdeme na výlet, tak tam jsou vyžadovány. Atletický klub nebude mít k 
dispozici náhradní, takže je na zvážení rodičů, kolik jim poskytnete kusů. 

 
VEŠKERÉ POTŘEBNÉ DOKUMENTY SI PROSÍM PŘEDEM DOMA VYPLŇTE A 
PŘIPRAVTE DO DESEK, NEBO OBÁLKY. 
Adresa k zaslání korespondence (někam do rohu poznámku AK Bílina): 
 
Termit25 u Máchova jezera + jméno dítěte 
Bezdězská 260 
472 01 Doksy 
 
 


