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

          Sportovní zájezd – soustředění 

      Itálie – Ravenna - Casalborsetti 
 

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

Zdravotník: MUDr. Jaroslav Krejzla  

Termín: 26. 5. – 3.6.2023 

Odjezd:  od školy - pátek večer  26.5.2023      

Příjezd: ke škole – sobota večer 3.6.2023     

Doprava: dle počtu účastníků - autobus firma Vyžrálek, případně klubový mikrobus 

Stravování: vaří si každý sám nebo po dohodě ve skupině ve vybaveném bungalovu   

Ubytování: http://marepineta.it/ bungalovy pro 6 – 8 osob, WC, sprcha, kuchyň, terasa  

4 beachové kurty v areálu jen pro nás + veřejné na pláži, tenisový kurt, hřiště na fotbal, 

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

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

lunaparku/aquaparku - www.mirabilandia.it  

Přihlášky: -    přednostně pro volejbalové třídy 7. - 9. třídy – přihlášení výhradně v rodičovském    

        účtu elektronické žákovské knížky v sekci ankety od 10.3. do 24.3.2023 

- pro další aktivní členy VK Znojmo-Přímětice – formou vyplněné papírové přihlášky od 

20.3. do 31.3.2023      

  Podmínky přijetí přihlášky: 

- podaná a zaplacená přihláška na letní soustředění klubu v Biskupicích 

- pokračování aktivní činnosti v sezóně 2023/2024 

- v případě velké poptávky budou zohledněna kritéria účasti na zimnich soustředěních 

sportovních tříd a tréninková aktivita v aktuální sezóně 

Cena:  130 € za ubytování, využivání vybavení areálu včetně animačního programu, vstupné  

          do lunaparku nebo aquaparku 

2500 Kč za dopravu, pojištění, poplatky a materiální vybavení  

Náklady na pobyt a dopravu uhraďte v termínu do 30.4.2023 vedoucímu akce. 

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

Podmínky: -     platný cestovní doklad – občanský průkaz nebo pas 

- všichni účastníci se budou řídit programem soustředění 

Storno: Přihlášený účastník  (pokud za sebe nesežene náhradníka) 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 3000 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 

 

 

 

 

 

 

 

http://marepineta.it/
http://www.mirabilandia.it/
https://www.zsprim.cz/index.php/aktualni-skolni-rok/propozice-akci/517-soustredeni-vk-biskupice-2023


Závazná přihláška + čestné prohlášení – sportovní zájezd – soustředění – Itálie 2023 
 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………. 
 

Datum narození: …………………………… Telefon zákonného zástupce:   ………………………. 
 

Cestovní doklad (číslo OP nebo pasu): …………………………………………………………………… 
   

Poznámka: __________________________________________________________________________ 
 

 * Čestně tímto prohlašuji, že se výše uvedený účastník bude v sezóně 2023/2024 aktivně účastnit 

mistrovských soutěží a tréninkové činnosti v rámci svého družstva ve VK Znojmo – Přímětice a má podanou 

a zaplacenou přihlášku na letní soustředění v Biskupicích. Zároveň beru na vědomí vypsané storno 

podmínky zájezdu.  

 

Datum, jméno, příjmení a podpis účastníka,                 Dne: _____________________________ 

      či zákonného zástupce u účastníků  

                   mladších 18 let:                              _________________________________________________ 

 


