
 

 
 

 

SPOLU Olomouc, z.ú. 
    Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc, tel: 585 228 686,  

e-mail: spolu@spoluolomouc.cz, web: www.spoluolomouc.cz 

  
 

Program je realizován s finanční podporou INTERFRACHT s.r.o. a dalších dárců 
  

 
 

       „SPORŤÁK“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporťák je volnočasový program určený lidem s mentálním postižením a je zaměřený na různé sportovní 
aktivity a hry v tělocvičně i na hřišti s využitím zajímavých pomůcek a sportovního náčiní. 
 
KDY:   úterý od 15:30 do 17:30 
 
OBDOBÍ:     září 2021 – červen 2022 
 
MÍSTO:    tělocvična Fit-Ko, Best Sportcentrum, Dolní Hejčínská 36 
    a další sportoviště v Olomouci   
 
KOORDINÁTOR/VEDOUCÍ: Honza Divíšek 
 
POČET MÍST:     10 účastníků  
 
ROK 2021    14. 9. 2021 – 21. 12. 2021 (14 týdnů) 
ROK 2022    11. 1. 2022 – 21. 6. 2022 (24 týdnů) 
 
ÚČASTNICKÝ POPLATEK  –  rok 2021 (hrazené předem ) :  1  960 Kč  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PŘIHLÁŠKA DO VOLNOČASOVÉHO PROGRAMU  

„SPORŤÁK“ 

JMÉNO ÚČASTNÍKA: ______________________________________________________________________ 

KONTAKTNÍ OSOBA: ______________________________________________________________________ 

TELEFONNÍ ČÍSLO/EMAIL: __________________________________________________________________ 

 

DATUM A PODPIS ÚČASTNÍKA/ZÁSTUPCE: ____________________________________________________ 



 

 
 

 

 

 

 

Přihláška je platná na období 9/2021 – 6/2022. Výše poplatku za období leden až červen 2022 bude 
účastníkům oznámena v prosinci 2021. 

V ceně za pololetí je zahrnuta část nákladů na pronájem tělocvičny, mezd asistentů, nákladů na 
pomůcky.  

Vstupy na jiná sportoviště si hradí každý účastník sám přímo na místě. Program bude domlouván 
s účastníky vždy dopředu.   

Vyplněnou Přihlášku prosím odevzdejte nejpozději do neděle 8. srpna 2021 (poštou, mailem, do schránky 
SPOLU nebo osobně I. Petruchové).  V případě, že počet přihlášek přesáhne počet míst ve Sporťáku, 
účastníci budou do volnočasového programu losováni.  
Případné losování se uskuteční ve čtvrtek 12. srpna 2021 v 15:00 hod. v budově SPOLU Olomouc, Dolní 
náměstí 38, 1. patro (jednací místnost). Losování se může zúčastnit kdokoliv z přihlášených, nebo jeho 
zástupce. Na průběh losování bude dohlížet ředitelka SPOLU Olomouc a členka Správní rady. Vylosováno 
bude 10 účastníků + pořadí náhradníků (ti budou osloveni v případě uvolnění místa). 
 

Další informace poskytne:  Irena Petruchová   732 761 846 

 

 

  

 


