
 

 
 

 
Adult Figure Skating Camp Praha 2022 

s Anastasií Galkinou a Norou Nedvědovou 
 

 
 

 

Trenéři na ledě:  Anastasia Galkina (RUS) 
Nora Nedvědová (CZE) 

 
Místo konání:  ZS Hvězda, Na Rozdílu 1, Praha 6 - tréninky na ledě 
   tělocvična při ZŠ Na dlouhém lánu, Praha 6  
 
Termín:  pondělí 4.7. - pátek 8.7.2021 
    
Cena soustředění: 4.500,-Kč / 175,-€ - tréninková činnost 
 
Suchá příprava: Katka Černá 

Anastasia Galkina 
Nora Nedvědová 

Kolečkové brusle: Petr Točič 
 
Cena zahrnuje: 10x trénink na ledě - technika bruslení  
   10x trénink v tělocvičně – specializace, fitness 

5x trénink na kolečkových bruslích – pro zájemce 



 
Cena nezahrnuje: ubytování a stravu 
   úrazové pojištění 
 
Vedoucí kempu:    Dagmar Toulová tel. +420 607 511 267 
 
Zástupce vedoucího, zdravotník: Lenka Buzková - tel: +420 777 083 230 
 
Přihlášky: nejpozději do 1.5.2022 prostřednictvím web formuláře na 

www.iceskatingprague6.cz/adult2022 
Kapacita kempu je omezená, pošlete přihlášku co nejdříve  

 
Platba:   nejpozději do 27.5.2022 - veškeré bankovní poplatky hradí plátce!!! 

převodním příkazem na účet č. 279193726/0300 - ČSOB Praha - Kč 
poznámka pro příjemce: jméno a příjmení 
 
převodním příkazem na účet č. 282543010/0300 - ČSOB Praha - EUR 
IBAN: CZ02 0300 0000 0002 8254 3010, BIC: CEKOCZPP 
poznámka pro příjemce: jméno a příjmení 
 

Organizátor:  Ice Skating Prague 6, z.s. 
IČO: 0591 8898, tel: +420 607 511 267 
e-mail: bruslenina6@gmail.com 
www.IceSkatingPrague6.cz 

 
Kolečkové brusle: nejvhodnější jsou trekové brusle se čtyřmi kolečky  
        nebo inline brusle typu Roll-line Linea nebo SnowWhite 

 

   
 
 
Podmínky účasti:  
Účastníci přihlášení na toto soustředění berou na vědomí, že pořadatel nezodpovídá za možná 
zranění. Každý účastník musí mít s sebou zdravotní pojištění platné na území ČR.  
 
Do šaten ZS Hvězda bude přístup umožněn pouze účastníkům akce, tedy řádně přihlášeným 
závodníkům a řádně registrovaným trenérům (prostřednictvím web formuláře). Rodiče ani 
doprovod nebudou součástí akce. 
 
Ubytování si účastníci zajišťují sami!!! 
Doporučené ubytování: Hostel FTVS UK*, www.ftvs.cuni.cz, Hotel Avion***, www.hotelavion.cz 
 
 

http://www.iceskatingprague6.cz/adult2022/
bruslenina6@gmail.com
http://www.iceskatingprague6.cz/
http://www.ftvs.cuni.cz/
http://www.hotelavion.cz/


 
 
Storno podmínky: 
V případě zájmu je možné sjednat pojištění storno poplatků, informace na čísle  
+420 602 566 260 nebo email gaa@gaa.cz. POZOR - pojištění storno poplatků je nutné sjednat 
ještě před uhrazením zápisného!!! 
 
GDPR: 
Přihlášením vyslovujete souhlas s pořízením a zpracováním osobních údajů a fotografických a 
audiovizuálních záznamů. „GDPR Souhlas“ naleznete na odkazu 
www.iceskatingprague6.cz/adult2022 
 
COVID-19: 
Účast na kempu bude podmíněna splněním podmínek epidemiologických opatření v té době 
platných. Kempu se mohou zúčastnit osoby, které nemají klinické příznaky onemocnění COVID-
19 a prokáží, že: 
1) jim byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 
onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového 
schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní 
nebo  
2) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle 
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC 
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru 
SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní 
nebo 
3) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 
s negativním výsledkem 
 

mailto:gaa@gaa.cz
http://www.iceskatingprague6.cz/adult2022/

