
 
 
 
 
 
 
 

KDE: ČESKÝ KRUMLOV  

KDY: 1.-6.8. 2014 

CENA: 7400KČ 

KAPACITA: 9-10 DĚTÍ 

 

DALŠÍ INFORMACE : 

INFO@TOPTENNIS.CZ 

TENISOVASKOLA@TENI

SHORNOPOCERNICE.EU 

733 174 924 

 

Tenisové soust ředění 

POUZE PRO DĚTI Z VÝBĚROVÉ SKUPINY  

Tento rok již po třetí zvou trenéři 

vybrané hráče na intenzivní soustředění 

do Českého Krumlova, které bylo nově 

časově protaženo o jeden den. 

Ubytování je zajištěno opět ve Sport 

motelu ve 2-4 lůžkových pokojích přímo 

vedle tenisových kurtů a haly. V areálu 

mohou děti využít také víceúčelové 

hřiště pro florbal, kopanou, dále 

beachvolejbal nebo malý bazén… 

Lokalita nabízí možnost krásných výletů 

do okolí nebo návštěvu historických 

památek v centru města, které máme od 

nás pět minut chůzí. 
Tenisová výuka bude zajišt ěna 

trenéry : A. Krtkem, R. Rudnickou, J. 

Adámkem. Tenisové tréninky jsou 

dvoufázové- každý den dopoledne a 

odpoledne (hráči stráví na kurtě cca 4-6 

hodin denně), zbylý čas je vyplněn 

dalšími sportovními aktivitami- kondiční 

příprava, míčové hry, plavání, výlety do 

okolí  

Počet míst omezen ! 

rezervace místa po zaplacení 

zálohy 2000kč 

Pro koho je soustředění určeno: 
Soustředění je přednostně určeno pro 

děti zařazené do výběrové skupiny 

z naší tenisové školy, ostatní zájemce 

přijímáme po domluvě. Rodičům, kteří 

uvažují  o výběrovém soustředění 

poprvé, rádi zodpovíme případné dotazy 

na osobní schůzce.  Informace na 

tréninku podá také R.Krtková Rudnická.  

CENA SOUSTŘEDĚNÍ JE 7400 KČ 
 
V ceně je zahrnuto: ubytování, plná penze, 

pitný režim, pronájem kurtů/haly, trenéři,  

doprava po okolí, tenisový turnaj, další 

organizovaný sportovní program. 

 

Cena nezahrnuje: kapesné, vstupné (např. 

muzea v historickém centru), dopravu na ani 

ze soustředění. 

 

 Počet míst je omezen (kapacita 9 dětí), 

rezervace místa se provádí na základně 

vyplnění přihlášky (zašleme zájemcům 

emailem) a uhrazení zálohy ve výši 2000kč  

do 8.3.2015, doplatek ve výši 5400 kč do 

18.6.2015. Záloha je nevratná. 

 

Doprava vlastní. Rádi však propojíme 

kontakty rodičů, aby si s vozením mohly 

navzájem vypomoci. 
 

 

Způsob platby :  

V hotovosti u trenéra. 

 

 


