
Propozice 2. letního kempu 

Letní příměstský kemp konající se na našem čejetickém hřišti bude mít formu příměstského tábora.  

Platba 

Cena kempu je 3200Kč, tak jak již bylo předem oznámeno. Částku je nutné zaplatit nejpozději do 
31.3.2020 na účet uvedený v kontaktech na tomto webu.  V případě, že nemůžete zaplatit celou 
částku, tak minimální záloha je 1000Kč (pokryje koupi dresu) a doplatek do 1.7.2020. 

Platbu pošlete na náš účet uvedený na stránkách a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte, 
velikost dresu a stulpen.  

Ranní srazy na kemp: 

Vždy v 8:00 na hřišti Čechie, Vodárenská 247. 

(V případě nutnosti a po předchozí telefonické domluvě bude k dispozici realizační tým na místě již 
dříve.) 

Vyzvedávání dětí: 

Po, Út, St a Pá v 17:00 (pokud vaše dítě bude chodit domů samo, tak je nutné mít písemný souhlas 
od zákonného zástupce). 

Na čtvrtek je naplánováno přespání na hřišti s večerním opékáním buřtů – rodiče jsou vítáni. 

Prosíme všechny rodiče, kteří mají stan, aby dali vědět. Pokud jich nebude dostatek, bude přespání 
ve velkém stanu. 

Oficiální zakončení kempu pátek v 17:00. 

Všichni účastníci obdrží na pondělním srazu kompletní sadu (dres, trenýrky, stulpny), ve kterých 
budou po celý týden trénovat. 

S sebou: 

-          Láhev na pití 

-          Chrániče (pokud kluci chtějí, nejsou nutností) 

-          Náhradní spodní prádlo 

-          Kopačky a tenisky 

-          Kartička pojištěnce - postačí kopie (u těch, kteří ještě neodevzdali na předchozích soustředěních) 

-          Pro čtvrteční volný den - karimatku či nafukovací matraci, spacák 

-          Podepsaný formulář - Bezinfekčnost, seznam léků a alergií 



-          Podepsaný formulář - Plná moc k ošetření 

Program kempu 

Účastníci se mohou těšit na 2 – 3 kvalitní tréninkové jednotky denně, které budou vedené 
licencovanými trenéry (maximálně 10 hráčů ve skupině), a jeden volný den strávený výletem a 
společnou hrou.   

Stravování zajištěno formou: svačina, oběd, svačina v prostorech hospůdky na hřišti. Obědy budou 
vařeny šéfkuchařem F. Hubáčkem.  

Elektronika: 

Prosíme, aby děti neměly s sebou žádnou elektroniku. Na všechny trenéry jsou kontakty na web 
stránce a v případě nutnosti nás můžete kontaktovat. 

Za ztracenou či jinak poškozenou elektroniku nemůže klub ručit. Kemp není pojištěn, tudíž každý 
účastník musí mít svoje vlastní pojištění. 

Případné dotazy rádi zodpovíme. 

 

Za realizační tým  

Pavel Chmelík a Roman Brož 

 


