
        

      VK Znojmo – Přímětice pořádá ve spolupráci se ZŠ Prokopa Diviše a MŠ 

         sportovní zájezd – pobyt – soustředění  - Itálie – Ravenna - Casalborsetti 

 

 

Vedoucí: Daniel Kasan + trenéři VK a učitelé ZŠ / tel: 515211011   mobil: 606208208 

Zdravotník: MUDr. Krejzla / 

Kuchař: žádný – vaří si každý sám nebo po dohodě ve skupině ve vybaveném bungalovu   

Řidič:  dopravce dle počtu účastníků /BUS – fa Vyžrálek/ případně klubový mikrobus / 

Ubytování: http://marepineta.it/ bungalovy pro 6 – 8 osob  

 WC, sprcha, kuchyň, terasa s venkovním posezením  

  beach kurty 4 jen pro nás + věřejné na pláži, tenisový kurt, hřiště na fotbal,  

  univerzální hřiště s umělým povrchem, 50 m plavecký bazén, rekreační bazén, ...  

Program: beachvolejbalová příprava, sportovní aktivity, aktivní odpočinek a koupání  

2 x návštěva lunaparku/aquaparku - www.mirabilandia.it / www.aquafan.it/ 

Podmínka: všichni účastníci se budou řídit programem zájezdu - soustředění 

Kapesné: dle možností – v místě je obchod - pečivo, zákl.potraviny + výborná pizzerie 

Termín: 20. – 28.05.2022 

Odjezd:  od školy - pátek večer  20.05.2022      

Příjezd: ke škole – sobota večer 28.05.2022     

 

Cena za ubytování v bungalovu včetně klubové karty, která zahrnuje používání bazénů - lehátek, 

animační program, sportovní areál, hřiště, rekreační poplatek, vstupné 2 x návštěva lunaparku  

/ dle předběžné kalkulace a předpokl. počtu účastníků – max 120,- Euro 

Cena za dopravu, pojištění, poplatky a materiální vybavení - 2.000,- Kč  

Závazné přihlášky odevzdejte třídním učitelům nebo trenérům do 18.03.2022 

Celkové náklady na pobyt a dopravu uhraďte v termínu do 30.04.2022 vedoucímu akce. 

 
 

................................................................................................................................................................ 

   

         

 Závazná přihláška - Itálie 2022 
 

VK PFN Znojmo pořádá  sportovní zájezd k moři - volejbalové soustředění  

Itálie – Ravenna – Casalborsetti / termín: květen - pá – so // 20. – 28.05.2022 

Stravování ve vlastní režii – možnost vaření v bungalovech, doprava BUS, pojištění zajištěno... 

Storno poplatky viz zadní strana přihlášky.   

Cestovní doklad je nutný mít sebou / OP nebo pas/ číslo:……………………………………………. 

 

 

 

.........................................................................       .................................................. 

   jméno a příjmení dítěte - datum narození                             podpis rodičů 

http://marepineta.it/
http://www.mirabilandia.it/
http://www.aquafan.it/


Stornování zájezdu klientem /tzv.odstupné/ 

 
Zákazník je povinen uhradit VK prokazatelně vzniklé náklady spojené se zrušením jeho 

objednávky, minimálně však stornovací poplatky ve výši: 

Více než 40 dní před odjezdem : 300 Kč u zájezdů v ceně do 3.000 Kč, 

40 až 21 dní před odjezdem : 20% z ceny zájezdu 

20 až 10 dní před odjezdem : 50% z ceny zájezdu 

9 až 4 dny před odjezdem : 80% z ceny zájezdu 

méně než 4 dny před odjezdem : 100% z ceny zájezdu 

 

Pokud ale najde účastník za sebe náhradu, neplatí nic – žádná storna… 

 

 

Daniel Kasan – VK Znojmo-Přímětice 

Převzato a upraveno z podmínek běžných CK…. 

 


