
 

Informace: Radka Mothejzíková +420 777 031 450, mothejzikova@caspv.cz        

oddělení metodiky a marketingu ČASPV     

 

 

Č e s k á  a s o c i a c e    

S P O R T  P R O  V Š E C H N Y   

 

Sportovně-relaxační pobyt pro ženy v Údolí samoty 

27. 06. – 01. 07. 2022 
Radvanec, hájenka Samota 

Dopřejte si laskavé pohlazení pro vaše tělo i duši  

v klidném a čistém přírodním prostředí „na samotě u lesa“  
 

Pořádá: sekretariát ČASPV  

Vedení akce: Radka Mothejzíková 

Hájenka Samota se nachází uprostřed lesů nedaleko Nového Boru. U jejího založení stála Marie Terezie. 

Citlivě zmodernizovaný interiér nijak nenarušuje historický ráz objektu a poskytuje dostatek pohodlí  

a komfortu. Součástí objektu je moderně vybavená kuchyně s myčkou, společenská místnost, vinný sklípek, 

velké a malé ohniště s možností rožnění, stodola pro uschování kol. Možnost koupání přímo v areálu 

Hájenky nebo na přírodním koupališti ve Sloupu v Čechách vzdáleném 2 kilometry. Zde se také nachází 

skalní hrad Sloup, přírodní divadlo, velké množství různorodých pískovcových útvarů, Modlivý důl  

u nedalekého Svojkova a spousta dalších přírodních zajímavostí, například Havraní skály, Varhany, Češka… 

Ubytování: 2 – 8 lůžkové pokoje s příslušenstvím v objektu hájenky Samota http://hajenka-samota.cz/  

Stravování: polopenze (snídaně a večeře) – společná příprava zdravých pokrmů z pečlivě vybraných surovin 

a předem nakoupených zásob s přihlédnutím k individuálním potřebám. 

Program: každodenní zdravotně a relaxačně zaměřené cvičení v předem určených časech (čchi kung, 

bodystyling, Pilates, strečink, Kraniosakrální jóga, kompenzační cvičení, relaxační techniky, imaginace, 

vedená meditace, intuitivní tanec a další). Pěší a cyklo výlety po okolí. Koupání v rybníčku u hájenky nebo 

na nedalekém přírodním koupališti. Besedy o zdravém životním stylu, vzájemné sdílení zkušeností… 

Účastnický poplatek: člen ČASPV 3250,- Kč/ostatní 4875,- Kč 

Cena zahrnuje ubytování, polopenzi, sportovně-relaxačně-regenerační program, poplatek místnímu úřadu. 

Parkovné u objektu je zdarma.  

Za příplatek: masáž (klasická nebo shiatsu), senzitivní masáž, masáž obličeje, aromaterapie  

Přihlášky (formulář k vyplnění najdete níže) zasílejte do 31. 5. 2022 e-mailem na mothejzikova@caspv.cz 

lze i telefonicky +420 777 031 450. V případě naplnění kapacity může být přihlašování uzavřeno předčasně. 

 

Úhrada poplatku nejpozději do 15. 6. 2022 

Bankovní účet: 53437011/0100 

Variabilní symbol: 00100522 

S sebou: oblečení a obuv na cvičení, podložku/karimatku, malý polštářek, vybavení pro lehkou turistiku  

a nenáročné cyklo výlety, repelent, opalovací krém, plavky, psací potřeby. 

Změna programu vyhrazena. Podrobné pokyny k cestě a pobytu obdržíte do 15. června 2022. 
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Přihláška na Sportovně relaxační pobyt pro ženy v Údolí samoty, 27. 06. – 01. 07. 2022, Radvanec 

Jméno a příjmení: 

 

 

 

Odbor SPV : 

 
Region: 

 
Datum narození: 

 

Kraj: 

 
Adresa včetně PSČ 

 

E - Mail: 

  
Telefon:                            

Člen ČASPV     ano/ne Poznámka: 

 
Vyplněním přihlášky souhlasím s použitím uvedených údajů pro potřeby přípravy, organizace a 
uskutečnění akce. Souhlasím s použitím fotodokumentace z akce, na kterou jsem přihlásil/a, pro 
účely publikace těchto fotografií v metodických, propagačních a ostatních materiálech ČASPV. Při 
nesouhlasu toto oznámím pořadateli při zahájení akce.  

 

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 následující storno poplatky: 

a/  od 20 do 11 dnů (včetně) před zahájením akce 50% z celkové výše poplatku 

b/  od 10 do 5 dnů (včetně) před zahájením akce 70 % z celkové výše poplatku 

c) od 4 a méně dnů před zahájením akce 100 % z celkové výše poplatku  

 


