
 

 

 

 

 

STK Švédsko 2021 – vysvětlující informace k přihláškám 

Do konce termínu přihlášek zbývá už jen pár dní (končí 9. 5. 2021) a začínají se množit dotazy na 
obsazenost jednotlivých termínů, celkovou kapacitu apod. Abych snížil počet dotazů a předešel 
nedorozuměním, vydávám tyto vysvětlující informace k přihláškám. Věřím, že informace pomohou i 

těm, kteří si v současné složité covidové situaci nejsou jisti, zda má vůbec smysl se na tuto akci 

hlásit. 

Smyslem přihlášek na STK je zejména zjistit skutečný zájem o účast a dle toho pokračovat 
v přípravách. Zatím je ještě stále možnost jednat s ubytovateli o navýšení či snížení ubytovacích 
kapacit bez jakýchkoliv plateb či storno poplatků. Tímto tedy vyzývám všechny zájemce, 
abyste vyplněním přihlášky dali najevo svůj zájem o STK Švédsko, a to i kdybyste neměli 
dořešené všechny detaily (personální zajištění všech potenciálních termínů atd.). V případě, že 
máte auto naplněné jen částečně nebo máte dětské zájemce, ale zatím bez auta, uveďte to prosím 

do závěrečné poznámky ve formuláři. 

Následně po uzavření přihlášek budu se zájemci komunikovat a budu hledat cesty, jak 
umožnit účast na STK co nejvíce účastníkům včetně zprostředkování kontaktů a 

optimalizování skupin. Současná situace vyžaduje velkou flexibilitu od nás všech. Věřím, že 
oboustranně vstřícnou a rychlou komunikací, především ve dnech po skončení termínu přihlášek, 

kdy bude nutné upřesňování počtů a případné přesuny na jiné termíny, dokážeme přihlášky doladit 
ke spokojenosti všech zájemců. 

Kapacita jednotlivých turnusů 
V rozpisu jsem psal, že kapacita je minimálně 32 účastníků na každý termín. Ubytovatel mi zatím 
zarezervoval 40 míst na každý termín (32 účastníků + ambasadoři + rezerva pro covid případy). Po 
ukončení přihlášek budu s ubytovatelem jednat o konkrétních počtech na konkrétní termíny. 
V případě přetlaku na některém termínu se budu snažit nejprve domluvit s jednotlivými skupinami 

na případném přesunu na jiný termín. Pokud to nepůjde, tak se pokusím přiměřeně navýšit 
kapacitu daného termínu domluvou s ubytovatelem s přihlédnutím k celkové kapacitě objektu 
(především se jedná o využívání kuchyní, sociálek a společných prostor). 

Výběr jednotlivých skupin 
Je logické, že zvlášť větší oddíly mají zájem jet ve více skupinách. V případě přetlaku se může stát, 

že vedoucím větších oddílů řeknu, že musí počet aut omezit, aby nezabrali celý termín apod. 
V takovém případě bude na nich, aby provedli výběr účastníků a jejich rozdělení do jednotlivých 
skupin. Nestane se tak, že by nemohl jet nadějný zájemce, který byl původně uveden ve skupině, 

o kterou jsem celkový počet většího oddílu omezil. 

Storno podmínky 
Po ukončení přihlášek a komunikaci se zájemci vydám jmenné seznamy na jednotlivé termíny. 

Následně si s ubytovatelem upřesníme počty na jednotlivé termíny a po odsouhlasení VV ČSOS 
podepíšeme smlouvu a zaplatíme nevratnou zálohu. Případné storno poplatky pro účastníky budou 
záležet na celkovém počtu nahlášených účastníků v jednotlivém turnusu a počtu nevyužitých míst. 
Jinými slovy storno poplatek při jednom zrušeném účastníkovi bude symbolická částka, zato pokud 
bychom stornovali celé auto nebo dvě, bude storno poplatek výrazně vyšší. 

Předběžná domluva s ubytovatelem je taková, že určitá flexibilita v počtu nahlášených míst bude i 

posléze, nicméně pro eliminaci problémů se storno poplatky doporučuji domluvit si předběžně i 
nějaké náhradníky, ať už mezi dětmi, tak mezi řidiči/trenéry. 

 



 

Přehledová tabulka zájmu o jednotlivé termíny 
Zde můžete najít průběžně aktualizovanou tabulku zájmu o primární (1. preferovaný) termín. 

Věřím, že napomůže při rozhodování o požadovaných termínech především větším oddílům (2 a 
více aut), které mi zatím svůj zájem nenahlásily. Malé oddíly (do 2 aut) není většinou problém 
přidat k větším oddílům, protože menší skupiny jsou zpravidla mnohem flexibilnější z hlediska 
termínů než ty velké. 

V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na e-mail stk@orientacnisporty.cz nebo 
tel. +420 720 454 545 

 

Jan Petržela, koordinátor projektu, 5. 5. 2021 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QmxnlfF-zCG0_d3ui0EmMqjf3XOD9ptJNuxK3zqQ4VI/edit?usp=sharing
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