
 

Radka Mothejzíková, mothejzikova@caspv.cz , +420 777 031 450 
 

Česká asociace Sport pro všechny 

 
 

26. ročník mezinárodního semináře DÍTĚ A POHYB 
Pestrý rok s energií kruhu - plný pohybu, radosti a pospolitosti 

 

Termín:  25. – 26. 11. 2022 

Místo:   Praha, SŠKC ČASPV Ohradské náměstí 1625/7 

Pořadatel:  Komise předškolních dětí a rodičů s dětmi Metodické rady ČASPV  

Vedoucí akce: Mgr. Jarmila Stránská 

Lektoři:  D. Kolandová, Ing. K. Lukáčová, J. Šalapová, E. Hütterová, PaedDr. Dana Přiklopilová, PhD., 
Etienne van Sas, Klára van Sas 
 

Obsah:  Cesta za zlatou rybkou – vycházka s úkoly, Čtyři roční období v pohybu, Čertovská hodina, 

Sezónní činnosti - zima, Bubnování v kruhu  

Cestovné:  na vlastní náklady  

Ubytování:  dle kapacity, na lůžku s povlečením 300,-/noc, na lůžku ve spacáku 200,-/noc, v tělocvičně 

             ve vlastním spacáku 100,-/noc 

S sebou vezměte: pohodlné oblečení a obuv do tělocvičny i ven, psací potřeby, průkaz instruktora ČASPV 

V pátek 25. 11. 2022 - SŠKC ČASPV, prezence 12:00 – 13:00, zahájení v 13:00, ukončení v 18:00 
 

V sobotu 26. 11. 2022 - Praha (upřesníme), prezence 9:00 – 9:30, zahájení v 9:30, ukončení v 15:00 
 

Přihlášky zasílejte do 20. 11. 2022 prostřednictvím http://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci 
nebo e-mailem: mothejzikova@caspv.cz (viz přihláška níže). Vyhrazujeme si právo uzavřít přihlašování 
předčasně při naplnění kapacity. 

 

Účastnický poplatek pro členy ČASPV:  pátek 500,- Kč, sobota 700,- Kč, celý seminář 1000,- Kč 
Účastnický poplatek pro ostatní:   pátek 700,- Kč, sobota 1000,- Kč, celý seminář 1500,- Kč 

 

Platba předem. Úhrada převodem na účet nebo složenkou nejpozději do 21. 11. 2022. 
Číslo účtu: 53437011/0100, variabilní symbol 100 204 22 
Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, jméno-příjmení! 
(Člen ČASPV uplatňující výhody členství musí být v evidenci ČASPV a mít zaplaceny členské příspěvky za rok 2022) 

Popis cesty: 
25. 11. - metro B do stanice Nové Butovice, dále busem č. 184 nebo 142 do stanice Ohradské náměstí, 
vyjít po schodech, po 50m je žlutá budova ČASPV (vchod je zprava) MAPA ZDE 
26. 11. - Praha (upřesníme) popis cesty obdržíte v pokynech, které budeme rozesílat 5 dnů před akcí 
 
 
 
 
 

Za každý den  
získáte 3 kreditní body 

mailto:mothejzikova@caspv.cz
https://www.caspv.cz/cz/kalendar-akci/1896-mse-dite-a-pohyb.html
mailto:mothejzikova@caspv.cz
https://mapy.cz/zakladni?x=14.3343801&y=50.0370469&z=17&source=firm&id=166055


 
 

Přihláška na mezinárodní seminář Dítě a pohyb - Praha, 25. – 26. 11. 2022 

Jméno a příjmení: 
 
 
 

 Odbor SPV : 
 

Region: 
 

Datum narození: 
 

Kraj: 
 

Adresa: 
 
 
PSČ: 

E - Mail: 
  

Telefon:                            

Člen ČASPV                            ano/ne                                  Poznámka:  
pouze sobota/pouze neděle/sobota i neděle 
nocleh lůžko s povlečením: ano/ne 
nocleh lůžko spacák: ano/ne 
nocleh tělocvična spacák: ano/ne 

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.  

  


