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COERVER® COACHING CAMP 

Informace pro účastníky a rodiče 

Nástup do kempu 
Příchod je každý den mezi 8:45 - 9:15 hod. Podmínkou pro nástup do kempu je předložení kopie 
průkazu zdravotního pojištění, Prohlášení rodiče, Posudek o zdravotní způsobilosti 
a Souhlas se zpracováním osobních údajů v nezalepené a nadepsané obálce. 

Adresa místa konáni kempu 
FK Skalná, Chebská 525, 351 34 Skalná  

Termín kempu 
20. - 24. srpna 2018 

Všeobecné obchodní podmínky 
Odesláním přihlášky a nástupem na akci rodiče/zákonní zástupci vyjadřuji souhlas s Podmínkami. 
Podmínky je možné si stáhnout na http://www.coerver.cz/vseobecne-obchodni-podminky.html. 

Prohlášení rodičů a Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti 
Vzory Prohlášení a Posudek budou všem účastníkům kempů a rodičům zaslány na jejich e-mailové 
adresy nebo je možné si je stáhnout na www.coerver.cz. Posudek lékaře mohou rodiče/zakonní 
zástupci použít také z jiných obdobných akcí (fotbalový klub, škola v přírodě atd.) 

Souhlas se zpracováním osobních údajů. 
Žádáme všechny rodiče/zákonné zastupce o vyplnění a podpis dokumentu, který nově vyžaduje 
nařízení EU o GDPR. 

Časový harmonogram kempu 
Harmonogram bude všem účastníkům kempů a rodičům zaslán na jejich e-mailové adresy nebo je 
možné si ho stáhnout na www.coerver.cz. 

Co s sebou na kemp 
Doporučení se seznamem věcí, které je nutné vzít si s sebou na kempy bude všem účastníkům 
kempů a rodičům zasláno na jejich e-mailové adresy nebo je možné si ho stáhnout na 
www.coerver.cz. 

Kontakty a trenéři  
Seznam trenérů, včetně telefonických kontaktů, bude všem účastníkům kempů a rodičům zaslán na 
jejich e-mailové adresy nebo bude k dispozici na informační tabuli v areálu hotelu. 

 

http://www.coerver.cz


Ukončení a odjezd z kempu 
Ukončení každého dne na kempu proběhne vždy mezi 17:00 - 17:15 hod. v tréninkovém areálu v 
prostoru šaten. Rodiče si převezmou účastníka kempu na základně písemného potvrzení. 

Storno podmínky 
Při zrušení pobytu ze strany účastníka jsou platné níže uvedené storno podmínky:  
- při zrušení pobytu více než 60 dní před termínem nástupu do kempu je stornovací poplatek 
2.000,- Kč 
- při zrušení pobytu 30 - 59 dní před termínem nástupu je stornovací poplatek 3.000,- Kč 
- při zrušení pobytu 1 - 29 dní před termínem nástupu, v den nástupu a později nebo při přerušení 
a předčasném ukončení pobytu je stornovací popatek v plné výši 3.990,- Kč 
Doporučujeme proto uzavřít pojištění storno poplatků. 

Pojištění a škody 
Organizátor akcí Coerver® Coaching má sjednané Pojištění odpovědnosti za škodu. Odesláním 
přihlášky a nástupem na akci rodič/zákonný zástupce vyjadřuje souhlas a je si vědom, že účast na 
akci představuje riziko nebezpečí nehod, úrazů, škod na zdraví a majetku. Zvážil a rozumí všem 
těmto rizikům, včetně jejich možného rozsahu a dopadu a prohlašuje, že hodlá o své vlastní vůli 
tato rizika podstoupit na vlastní nebezpečí. Bere na vědomí, že organizátor akcí nenese 
odpovědnost za případné škody na majetku a zdraví, nebo za zranění související s účasti na akci 
nebo jeho návštěvou. Organizátor akcí bude případně vyžadovat projednání vzniklých škod a 
závazků účastníků s rodiči/zákonnými zástupci před odjezdem z akce. 

SportFotbal - fotbalový sortiment za exkluzivní ceny 
Registrovaný účastník akcí Coerver® Coaching má možnost čerpat exkluzivní slevy ve výši až 40% 
na www.sportfotbal.cz. Bližší informace na http://www.coerver.cz/sportfotbal.html.


