
ČESKÁ FEDERACE AIKIDÓ 

AIKIDO DOMAŢLICE   z. s.   a  AIKIDO KARLÍN 

pořádají 

letní dětskou školu AIKIDÓ 

Termín konání:     11. 08. 2019 – 23. 08. 2019 

Místo konání:  Rudolfova Pila, Pec pod Čerchovem 

 
Nástup na LDŠ :  neděle 11. 08. 2019 v době 15:00-18:00 

Ukončení LDŠ:    pátek  23. 08. 2019 v době 11:00-15:00 
 

 Jako kaţdý rok proběhne tato škola pod vedením zkušených vedoucích. Tábora se 

mohou zúčastnit všechny děti od 7 do 17 let. Cvičení Aikidó není podmínkou. V rámci programu 

budou děti absolvovat dopolední cvičení Aikidó a poté, prostřednicvím zábavných pohybových 

her, směřovat k cíli napínavé „celotáborovky“ 

Tábor nabízí ubytování v chatkách  o 4 aţ 8 dětech. Na LDŠ je nutné si přivézt vlastní 

povlečení a polštář nebo spací pytel. Součástí tábora je kompletní sociální vybavení (sprchy 

s teplou vodou, WC), prostorná klubovna, 2 hřiště, menší tělocvična. Stravování je v místě 

tábora snídaně, oběd, 2 svačiny a večeře.  

 

Nezapomeňte na základní vybavení jako je sportovní oblečení, kimono, osobní hygienu, 

pláštěnku, náhradní obuv, gumovky, plavky, baterku, sluneční brýle a krém na opalování, 

repelent. Při předání dítěte prosím nezapomeňte vedoucímu odevzdat prohlášení o 

bezinfekčnosti, nástupní list dítěte a dokument GDPR. 

Odjezd autobusu pro děti z Prahy bude upřesněn na konci června 2019.  

Cena pobytu:  5.350,- Kč 
            Cena za druhé dítě:    4.400,- Kč 

V ceně poukazu je zahrnuto stravování ubytování a pojištění. Závaznou přihlášku 

prosím zašlete na níţe uvedenou adresu (stačí emailem) a zálohu na pobyt ve výši   

3.150,- Kč uhraďte na číslo účtu:  

115-4284640277/0100 , KB Domaţlice, nejpozději do 31. 06. 2019 

při platbě uveďte jako var. symbol r.č. dítěte a do zprávy pro příjemce příjmení 

Při uhrazení do 15. 05. je cena poukazu 4800,- Kč 
Storno poplatky při zrušení pobytu před nástupem 

35 – 22 dní 25 % 

21 – 8 dnů 50 % 

7 – 4 dny 85 % 

méně neţ 4 dny 100 % z celkové částky za poukaz 

moţnost nahrazení jiným účastníkem 0 % 

 
Přihlášky a informace: 

 
Tomáš Kubal, Tylova 282, Domaţlice 344 01 

tel. mob. 608 350 282, e-mail: ldsaikido@seznam.cz, Ldš Aikido   
Letní dětská škola je pořádána za podpory MŠMT a ČFAI 

 
 
 
 

mailto:ldsaikido@seznam.cz


ČFAI   -   ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
 

 na letní školu aikido  Rudolfova Pila   11. 08. – 23. 8. 2019 
 

Jméno, příjmení ................................................................. 
 
Rodné číslo ........................................ 
 
Adresa ................................................................................ 
 
............................................................................................ 
 
 
Zákonný zástupce (jméno, příjmení):  
 
 
Číslo telefonu:  
 
 
E – mail: 
 
 
( zde vlepte kopii průkazu pojištěnce) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(zde uveďte jaké léky dítě bere, alergie, atd..) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Souhlasím s tím, že mnou uvedené osobní údaje dítěte v této 
přihlášce budou použity ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. 

pouze pro potřeby evidence a v rámci organizace LDŠ 
 
 

 
 
V ................................. dne ...........................podpis...................... 


