
Lehkoatletické soustředění – SUŠICE  2020 

 
Termín 25.7.2020 (sobota) –1.8.2020 (sobota) 

 

Letošní soustředění proběhne stejně jako v předchozích letech  v lesoparku Luh na okraji 

města Sušice .Lesopark  leží  v lesnaté oblasti poblíž řeky Otavy. Náplní soustředění je 

intenzivní lehkoatletický trénink spojený s pobytem v přírodě. Volný čas zejména malých dětí 

( přípravka ) je  vyplněn formou her v lese či koupáním v Otavě.Jedno odpoledne v průběhu 

týdně je již tradičně věnováno výběhu ( pro přípravku  výletu ) na  blízkou rozhlednu 

Svatobor. Ubytování je zajištěno ve 3 , 4 a pěti lůžkových chatičkách jednoduchého vybavení.  

V areálu  tábora je ohniště , hřiště na  volejbal a házenou,rovněž je možné využívat malý bufet 

s občerstvením, zmrzlinou a sladkostmi. Hygienické zařízení se sprchami je v místě. 

Stravování je zajištěno 5 x denně, zajištěn je kvalifikovaný zdravotník. 

Pro konání tréninků máme k dispozici atletický stadion v Sušici s  povrchem – tartanem a jsou 

zde kvalitní  atl. sektory. Nachází  se v blízkosti ubytování. Na tréninky budou děti rozděleny 

dle výkonnosti do několika skupin, přípravka bude tvořit samostatnou  skupinu s vlastním 

programem. 

 

Účast všech atletů ze závodní skupiny (skupina trénující od 18:00 hod. je žádoucí!!!  

 Předběžná cena:   3.600,- Kč  (předběžná kalkulace, může být upravena  na základě 

rozpočtu dodaného provozovatelem areálu na rok 2020) 

 Cena zahrnuje : ubytování, stravování 5x denně, pitný režim, pronájem  

                          stadionu 2x denně, (celkem 4 hod. denně)., triko 

 

Dopravu si zajišťuje každý sám, stejně jako v předchozích letech. 

Soustředění začíná 25. 7. 2020 v místě ubytování ve 14.00 hod. 

 

Zájemci se  přihlásí nejpozději do 17. 2. 2020 a odevzdají přihlášku na treninku vždy 

v pondělí nebo ve čtvrtek přímo Zuzaně. Přihlášku odevzdejte i v případě, že se 

neúčastníte z vážných důvodů a napište zde důvod neúčasti. Je možné rovněž vypnit 

elektronicky a zaslat mi mailem. 

Soustředění je nutné zaplatit nejpozději  do 30.4.2020 

 

Storno poplatky: 

Při zrušení pobytu do 30. 4. 2020 – vrací se 100% ceny 

Při zrušení pobytu do 30. 5. 2020– vrací se 50 % ceny 

Při zrušení pobytu v období od 1. 7. 2020 do odjezdu – vrací se pouze stravné 

 

Pokyny k odjezdu a seznam věcí bude k dispozici v dostatečném předstihu před odjezdem. 

Bližší informace : Zuzana Olšanová 

 

                                                     Zde odstřihněte 

 

 

Jméno: ……………………………………….. 

 

 

Účast dítěte:      ano            ne                             Podpis rodičů: ………………………………. 

 

                                                                             

V případě, že se neúčastníte, uveďte důvod: 


