
 

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:   pátek: Praha, SŠKC ČASPV Ohradské náměstí 1628/7 

  sobota: Praha, Tyršův dům, Újezd 450/40 

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:  nahlášení zájemci o nocleh obdrží klíče v pátek u prezence 

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 – Tyršův dům, prezence 9:00 – 9:30, zahájení v 9:30, ukončení v 15:00 
 

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 Praha, Tyršův dům, Újezd 450/40 MAPA ZDE 
 
 
 

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.  

  

Za každý den  
získáte 3 kreditní body 
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https://mapy.cz/zakladni?x=14.3343801&y=50.0370469&z=17&source=firm&id=166055
https://mapy.cz/zakladni?source=base&id=1836568&ds=1&x=14.4049796&y=50.0834582&z=17

