
 

Majka Havrlantová, vedoucí Komise dospělých  
Radka Mothejzíková, předsedkyně Metodické rady ČASPV 
777 031 450 nebo 242 480 311, mothejzikova@caspv.cz 

Česká asociace Sport pro všechny 

LETNÍ SLAVNOSTI DOSPĚLÝCH 2022 
„Do Doubí u Třeboně s prima třicítkou na krku“ 

 

Termín:  24. – 26. 6. 2022 

Místo:  Sportcentrum ČASPV Doubí u Třeboně (mapa ZDE) 

Pořadatel:  Komise dospělých z pověření MR ČASPV 

Program: Veškeré aktivity jsou připraveny tak, aby byly vhodné pro všechny věkové kategorie. 
Tradiční i netradiční hry a soutěže, zajímavé workshopy a další pestrou nabídku 
doplňkových činností a zábavy bude doprovázet tematika oslav 30. výročí ČASPV. 

Doprava: individuální, na vlastní náklady 

Ubytování:  v ubytovacích objektech Sportcentra na lůžku, ve vlastním spacáku 

Stravování:  plná penze, pátek (V), sobota (S, O, V), neděle (S, O) 

Přihlašování (uzávěrka přihlášek je 31. 03. 2022 včetně):  

- zde www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1886-letni-slavnosti-dospelych (Kalendář akcí)  

- nebo mailem na mothejzikova@caspv.cz (pošlete vyplněný formulář – přiložen níže)  

Úhrada účastnického poplatku: nejpozději do 30. dubna 2022 

Člen ČASPV 1190 Kč (dotovaná cena), ostatní 1.690 Kč. Cena zahrnuje ubytování s plnou penzí, 
organizační zajištění s celodenním programem, poplatek místnímu úřadu, úrazové pojištění. 

číslo účtu: 53437011/0100, variabilní symbol: 100 129 22 

- U přihlášených proběhne kontrola členství 

- Pořadatel si vyhrazuje právo uzavřít přihlašování předčasně při naplnění kapacity 

- Informace o akci a upřesnění programu LS dospělých 2022 budou zaslány nejpozději týden 
před akcí a zároveň budou uvedeny na www.caspv.cz v Kalendáři akcí 
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Česká asociace Sport pro všechny 
 

 

Přihláška na Letní slavnosti dospělých 24. – 26. 6. 2022 v Kalendáři akcí  
zde http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1886-letni-slavnosti-dospelych.html  

nebo vyplněný formulář zašlete na mail mothejzikova@caspv.cz nejpozději do 31. 03. 2022 
 

Jméno a příjmení: Datum narození: 

Adresa včetně PSČ: Telefon: 

 

E-mail: 

člen ČASPV:   ANO/ NE 

 

Kraj/region/odbor: 

 

Poznámka/ složení družstva: 

 

 

STORNO PODMÍNKY (Směrnice ČASPV č. M – 8) 

ZRUŠENÍ AKCE: 

1. Pořadatel si vyhrazuje právo při malém počtu přihlášených do stanoveného termínu akci zrušit. 
2. Rozhodnutí o zrušení akce oznámí pořadatel do 24 hod. od rozhodnutí o zrušení akce 

přihlášeným účastníkům, nejpozději však 3 dny před plánovaným zahájením. 
3. V případě zrušení akce pořadatelem dostane účastník platbu zpět v plné výši do 14 dnů od data 

zrušení akce. 
4. Zrušení akce přihlášeným účastníkem - storno poplatky. 

4.1 Pokud dojde ke zrušení akce ze strany účastníka z mimořádně závažných důvodů (nemoc, 
doložená lékařským potvrzením, úmrtí v rodině) bude vrácen účastnický poplatek v plné výši. 

      4.2 V případě neomluvené neúčasti se poplatek nevrací. 

      4.3 Pokud účastník zruší přihlášku z jiných důvodů, než je uvedeno v bodě 4.1 a nezajistí 

           za sebe náhradu, platí pro Letní slavnosti dospělých následující storno poplatky: 

 

 

Při zrušení:  
  Do 29 kalendářních dnů před nástupem - storno poplatek 30% z celkové ceny. 

Do 14 kalendářních dnů před nástupem - storno poplatek 75% z celkové ceny.  

Do 7 kalendářní dní před nástupem - storno poplatek 100% z celkové ceny. 
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