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KOMISE DOSPĚLÝCH  MR ČASPV 
vás zve na sportovně – rekondiční pobytovou akci 

pro dospělé a děti od 10 let  
 

LÉTO V DOUBÍ 
 

 14. – 20. srpna 2022 
 

Lektoři: Majka Havrlantová, Jaroslav Sauer, Viktor Beneš, Soňa Procházková 
 
Ubytování: v okálu, bungalovech, srubech – vše se sociálním zařízením 

 

Stravování:        polopenze, možnost dokoupení obědů ve středisku 
 
Program:  pestrá směs tradičních i netradičních sportovních a společenských aktivit 
 pod vedením zkušených a osvědčených lektorů  
 

Cena:   člen ČASPV 3 650 Kč /děti do 10 let 2950 Kč 
   ostatní   4 750 Kč  

(V ceně je zahrnuto ubytování, polopenze, lektoři, program. Nezahrnuje 
místní poplatek dle vyhlášky MÚ Třeboň 35,- Kč za osobu a den. Ten neplatí 
pouze osoby mladší 18 let, držitelé průkazu ZTP/P a jejich doprovod.) 

 

Závazné přihlášky zasílejte:  do 28. 02. 2022 prostřednictvím: 

1. http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/   
2. e-mailem na adresu: mothejzikova@caspv.cz  
3. nebo poštou na adresu: ČASPV, Ohradské nám. 1628/7, 155 00 Praha 5 

  

Úhrada poplatku nejpozději do 31. 5. 2022    

Bankovní účet:          53437011/0100 
Variabilní symbol:   20090322 
  

 
Podrobné pokyny k pobytu 
obdržíte do konce června 2022. 
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Přihláška na akci Léto v Doubí 

Doubí u Třeboně, 14. - 20. 8. 2022 
Jméno a příjmení: 
 
 

Člen ČASPV:       ano/ne  
 

Adresa: 
 
PSČ: 

Odbor SPV: 
Region: 
Kraj: 

Datum narození: 
 

E - Mail: 
  

Telefon:                            

Poznámka: 
  
 

Společné ubytování s: 
 

Vyplněním přihlášky souhlasím s použitím uvedených údajů pro potřeby přípravy, organizace a uskutečnění akce. 
Souhlasím s použitím fotodokumentace z akce, na kterou jsem přihlásil/a, pro účely publikace těchto fotografií 
 v metodických, propagačních a ostatních materiálech ČASPV. Při nesouhlasu toto oznámím pořadateli při prezenci. 

 
 
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 vzdělávací akce následující storno poplatky: 

 
a/  do 14 dnů před zahájením akce 5% z celkové výše poplatku 

b/  od 13 do 7 dnů před zahájením akce 30% z celkové výše poplatku 

c/  od 6 dnů a méně před zahájením akce 70 % z celkové výše poplatku  

d) omluva v den akce 100% storno poplatek. 

 


