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CENÍK PLAVECKÉHO SOUSTŘEDĚNÍ 

Pracov 2019 

 
Šestidenní pobyt na Zotavovně Pracov 

25. – 30. 10. 2019 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Cena pobytu zahrnuje:  

 5 x ubytování ve 2 lůžkových a 4 lůžkových pokojích (možnost 5 pevných lůžek) 
 strava v hotelové restauraci (5 x plná penze)  
 5 x plavecká lekce, neomezený vstup do bazénu (19 x 8 m), fitness, sauna, venkovní 

tenisové i víceúčelové hřiště, pingpong, kuželkárna, konferenční místnost pro nás  

Cena dále zahrnuje:  

 náklady na podílející se organizátory soustředění 
 náklady na spotřební věci k dílnám, sušenky atd. 

Cena nezahrnuje: 

 masáže v hotelu přes týden, sauna 150,- Kč / osoba, whirpool 150,- Kč / osoba a další 
příplatkové služby 

Upozornění:  

 hotel je nekuřácký 

 

Rodiny s dětmi 
Dospělá osoba:  

ubytování + strava + bazén   5 440 Kč 

Dítě 12 let a víc hotelový bazén:  
ubytování + strava + bazén + výuka   5 440 Kč 

Dítě 4 - 12 let hotelový bazén:  
ubytování + strava + bazén + výuka   4 740 Kč 

Oddíloví plavci 
 

Dítě 12 let a víc 25 m bazén:  
ubytování + strava + bazén + výuka  

+ hotelový bazén 
 

  5 740 Kč 

Ceny jsou konečné vč. 15% DPH. Za správnost cen ručí organizátor akce - PŠ Lachmánek. 
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PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM PRACOV 2019 

25. – 30. 10. 2019 

PÁTEK    od 14 00 individuální příjezd, check-in na recepci a volný program 

  17 30 – 18 00 večeře         

  20 00 – 20 30 posezení pro sdělení pravidel hotelu a potřebných informací 

     od 21 00 noční klid         
 
 

 
          

SOBOTA  08 00 – 09 30 snídaně         

   09 00 – 12 20 1. lekce plavání (přesný čas podle barvy)   

   12 00 – 12 30 oběd (do 14:00 polední klid) 
 

  

   14 00 – 17 20 2. lekce plavání (přesný čas podle barvy)   

   17 30 – 18 00 večeře         

   19 15 – 20 30 večerní herna – videorozbory techniky, kytara, hry, apod. 

      od 21 00 noční klid          
  
             

NEDĚLE  08 00 – 09 30 snídaně         

   08 00 – 12 00 3. lekce plavání (přesný čas podle barvy)   

   12 00 – 12 30 oběd (do 14:00 polední klid) 
 

  

   14 00 – 17 20 odpolední rodinný orientační běh – dle počasí program na hotelu   

   17 30 – 18 00 večeře         

   19 15 – 20 30 večerní herna     

      od 21 00 noční klid         
  
             

PONDĚLÍ  08 00 – 09 30 snídaně         

   09 00 – 12 20 na st. svátek pěší celodenní výlet po rovině do Tábora    

   12 00 – 12 30 oběd např. formou balíčku 
 

      

   13 00 – 17 05 
    17 30 – 18 00 večeře         

   19 15 – 20 30 večerní herna         

      od 21 00 noční klid         
 
 
 
ÚTERÝ  08 00 – 09 30 snídaně         

   09 00 – 12 20 4. lekce plavání (přesný čas podle barvy)   

   12 00 – 12 30 oběd (do 14:00 polední klid) 
 

      

   13 00 – 17 05 odpolední výlet do ZOO Tábor 

   17 30 – 18 00 večeře         

   19 15 – 20 30 večerní herna         

      od 21 00 noční klid         
 
 
 
STŘEDA  08 00 – 09 30 snídaně         

   08 30 – 11 50 5. lekce plavání (přesný čas podle barvy)   

      do 11 00 check-out (pro plavce nechat pouze igelitku s plavacími potřebami) 
 

  

   12 00 – 12 30 oběd         

        13 00 oficiální ukončení a odjezd         
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DOPROVODNÉ INFORMACE K SOUSTŘEDĚNÍ 
 

Termíny konání: 25. – 30. 10. 2019 

Cena akce:  viz tabulka s ceníkem 

Platba: Podmínkou pro potvrzení Vaší účasti na plaveckém soustředění je 
uhrazení celé částky do 14. 10. 2019. Uhrazení po tomto datu je 
možné po dohodě s organizátorem plaveckého soustředění. 

Místo konání: Zotavovna Pracov - Radimovice u Želče 118, 390 02 Tábor 

Čas akce:  Příjezd na zotavovnu a ubytování (check-in) je možné od 14 hodin. 

Vyklizení pokojů (check-out) je zapotřebí do 11 hodin v den 
odjezdu. 

Organizátoři: Ondřej Lachman – hlavní organizátor + plavání v hotelovém bazénu 
   David Janda – trenér oddílových plavců, plavání na 25 m bazénu 
   Šárka Maříková – program na suchu 
 
Jak to chodí při  Předem vytvoříme skupinky o menším počtu plavců po 35 min. 
lekcích:    Skupinky na 25 m bazénu budou plavat 60 min. Vždy neplavající   
   organizátor se Vám bude věnovat na sportovním vyžití, či výtvarném  
   programu. Před či po plavávání tedy budete mít dostatek volného času  
   na využití okolní přírody, venkovních hřišť atd.  
    

    Rozdělení dětí do skupin + konkrétní čas plavecké lekce Vám bude  
   zaslán před odjezdem a bude vystaven na recepci hotelu i bazénu po  
   celou dobu pobytu. 

PRO RODIČE: pro Vás je bazén k dispozici vždy tehdy, kdy budou 
prostory volné. Nezapomeňte toho náležitě využít :o)  

   

Jak to chodí večer: Večer nekončí uspáváním dětí, ale naopak teprve začíná :o) Můžete se 
těšit na různé společenské hry pro zboření bariér, zavzpomínáte na 
dětská hravá léta a zažijete spousty zábavy. Díky velikému salónku s 
plátnem, který nám poslouží jako zázemí pro denní dílny a doprovodný 
program, budeme večer promítat videorozbory technik a natočených 
záběrů v lekcích.  

Jídelní lístek: Snídaně jsou formou bufetu se zdravým koutkem, obědy i večeře 
probíhají formou výběru z jídelního lístku. 

Na svačinky zakoupíme energii sbalenou na cesty - sušenky - na každý 
den jednu. 
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Nabídka a kapacita pokojů 
61 (+6) lůžek 

 
Dvoulůžkové pokoje   12 x  
 
    
Čtyřlůžkové pokoje   6 x  + možnost přidání pevného lůžka 
 
 
Šestilůžkový pokoj  1 x 3 x dvoulůžkový pokoj + společné soc. zařízení 
      - předem rezervováno pro oddílové plavce 
 
Sedmilůžkový pokoj 1 x 2 x dvoulůžkový + 1 x třílůžkový pokoj + společné soc. z.  
      - předem rezervováno pro oddílové plavce    
   
 
 

Další informace 
 

Cesta:   Praha – Tábor - po D1 výjezd 21 – cesta je snadná 

   Mapa cesty ZDE. 

Parkování:  Parkoviště je zdarma přímo u objektu. 

Počasí:  Dlouhodobá místní předpověď ZDE. 

Bazén hotelový: Bazén je nerezový cca 19 x 8 m. Je vyhřívaný solárními panely. Pokud  
   nezasvítí, bude zima :o)))) Mají nám ho přitápět i plynem :o) Bazén se  
   však nachází venku obehnaný „skleníkem“, který příliš netěsní (čeká ho  
   rekonstrukce). Ideálně tedy odplavat, do sprchy, dobře usušit, obléknout 
   a přejít do hotelu.  

Bazén 25 m:  5,7 km podél vody je vzdálený městský 25 m bazén v Táboře 

S sebou:  plavky (nejlépe dvoje), pokud máte neoprén, tak se může hodit, župan,  
   plavecké brýle, čepice, starší ploutve a packy 

   sportovní a nepromokavé oblečení (pláštěnku), teplé oblečení ideálně  
   ve vrstvách, nikoliv triko a péřovku :o)  

   vlastní penál 

   hudební nástroje (kytary… a k tomu potřebné zpěvníky) 

Nezapomenout:  dobrou náladu :o) 
 

TĚŠÍME SE NA VÁS! 

TÝM PLAVECKÉ ŠKOLY LACHMÁNEK 



Smluvní podmínky pro Plavecké soustředění PRACOV 2019  
s PŠ Lachmánek v termínu 25. – 30. 10. 2019 

 
Cena plaveckého soustředění se odvíjí od výběru klienta z ceníku přiloženém k přihlášce.  

Cena zahrnuje ubytování na 5 nocí, 5 x plnou penzi, 5 x plaveckou lekci, pronájem 25 m 

bazénu, neomezený vstup do hotelového bazénu, fitness, venkovní hřiště, ping pong, 

kuželkárna, výdaje na program, výhry, sušenky na svačiny, spotřebovaný materiál a 

organizátory. 

 

1. Podmínkou pro potvrzení Vaší účasti na plaveckém soustředění je uhrazení celé 

částky a to do 14. 10. 2019. Uhrazení po tomto datu je možné po dohodě 

s organizátorem plaveckého soustředění. 

2. V případě naplnění turnusu rozhoduje o zařazení rodiny na akci datum přijetí závazné 

přihlášky a uhrazení platby v řádném termínu splatnosti. 

3. Storno akce lze řešit pouze písemně emailovou poštou na níže uvedený kontakt, či 

zprávou v systému PŠ Lachmánek. 

 

Termín konání Storno podmínky Výše navrácené částky 

25. – 30. 10. 2019 do 30. 9. 2019 100 % 

 do 6. 10. 2019 80 % 

 do 13. 10. 2019 50 % 

 

Storno akce po uvedeném datu ve sloupci “Storno podmínky” je bez nároku na 

vrácení peněz. Peníze se nevrací ani ze zdravotních důvodů. 

 

4. Pokud se dítě / klient z jakéhokoliv důvodu nezúčastní programu Plaveckého 

soustředění, např. i plaveckých lekcí, nemá dítě / klient nárok na vrácení poměrné 

částky. 

5. Rodič nese po celou dobu soustředění plnou zodpovědnost za své dítě / děti. 

6. Organizátor neručí za ztrátu věcí. Doporučujeme věci viditelně podepsat nebo označit. 

7. V případě hrubého porušení řádu PŠ Lachmánek si vedení akce vyhrazuje právo 

vyloučit dítě / klienta z akce bez nároku na vrácení peněz.  

8. Rodič (zákonný zástupce) se zavazuje uhradit škody, které dítě způsobí úmyslně nebo 

z hrubé nedbalosti. 
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA PLAVECKÉ 

SOUSTŘEDĚNÍ PRACOV 2019 
Místo konání: Zotavovna Pracov - Radimovice u Želče 118, 390 02 Tábor 

Termín konání: 25. – 30. 10. 2019 

 

Jméno a příjmení dospělého: _____________________________________________ 

Adresa: _________________________________________________________________ 

Datum narození: ______________________ Číslo OP: ______________________  

E-mail: ______________________________   Mobil: ________________________  

   

Jméno a příjmení dospělého: _____________________________________________ 

Adresa: _________________________________________________________________ 

Datum narození: ______________________ Číslo OP: ______________________  

E-mail: ______________________________   Mobil: ________________________  

 

1. dítě     Plavání:  ☐ 19 m bazén ☐ 25 m bazén 

Jméno a příjmení: _________________________________________________________  

Datum narození: ______________________   

Lůžko:  ☐ standardní, pevné   

 

2. dítě      Plavání:  ☐ 19 m bazén ☐ 25 m bazén 

Jméno a příjmení: _________________________________________________________  

Datum narození: ______________________   

Lůžko:  ☐ standardní, pevné 

 

3. dítě      Plavání:  ☐ 19 m bazén ☐ 25 m bazén 

Jméno a příjmení: _________________________________________________________  

Datum narození: ______________________   

Lůžko:  ☐ standardní, pevné  

 

Výslovně souhlasím s tím, aby Plavecká škola Lachmánek, jakožto organizátor akce použil v souladu se zákonem 

č. 101/2000 sb. O ochraně osobních údajů, údaje uvedené na této přihlášce. Organizátor může použít údaje pouze 

v rozsahu nutném pro svoji činnost. Zároveň souhlasím, aby případné fotografie z pobytu byly využity k dalším 

propagačním účelům. 

 

Podpis: _____________________________  Datum: _______________________ 

 
Vyplněnou přihlášku prosím zašlete na info@lachmanek.cz nebo ji předejte společně 

s platbou v obálce Vašemu instruktorovi na plavecké lekci. Děkujeme Vám. 


