
Příměstský tábor s tenisem  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příměstský tábor s tenisem je určen pro děti ve věku od 7 (mladší hráči po 
domluvě). Tábor je ideálním využitím volného času v průběhu prázdnin sportovní 
formou. Probíhá od pondělí do pátku v čase 9-16h (možné dohodnout hlídání 8-9 
nebo 16-17 navíc  za 100,-/h) 

 Výuka tenisu (technická, taktická výuka + zápasy) pod dohledem trenérů  
 Stálý dozor 
 Ostatní sportovní aktivity (in-line, kolo, koupání, míčové sporty) a akce 

v přírodě (procházky, bojovka, orientační běh) 

Obecný program (konkrétní změny upřesní trenéři dle počasí den 
předem): 

8.45 -  Sraz na kurtech  
9.00 – 10.30 Tenis- trénink 
10.30- 10.45 Přestávka 
10.45 – 11.45 Tenis- zápas, herní situace  
12:00-13:00 Oběd, odpočinek (nepohybové hry) 
13.00-16.00 Tenis- trénink/ jiná sportovní aktivita (in-line, kolo, koupání, míčové 
sporty, procházky, bojovka, orientační běh) 
16.00 vyzvednutí dětí 
 
 Program bude v případě nepříznivého počasí přizpůsoben a realizován ve sportovní 
hale v Zelenči (Bezručova 515) nebo v Sokolovně v H.Počernicích (Chvalkovická ul.) 



 
 
 
 

 

Termíny: 

 25 - 29.7.  H.Počernice 

 1- 6.8. H. Počernice  

 1- 6.8.  Zeleneč 

 8- 12.8. H. Počernice ( tento termín je vhodný také pro hráče výběrové 
skupiny) 

 8- 12.8 Zeleneč 

 15-19.8. H. Počernice 

 15-19.8.  Zeleneč 

 22-26.8. H. Počernice ( tento termín je vhodný také pro hráče výběrové 
skupiny a bude navíc zaměřen na psychologickou přípravu) 

 22-26.8.  Zeleneč 

 

 Tábor trvá 5 dní, po-pá 9-16h (možné domluvit hlídání 8-9 nebo 16-17 navíc 
za 100,-/h), přihlášení na kratší turnus možné po dohodě  

 Tábor je vhodný pro děti od 7 let, mladší/starší po dohodě 
 Před nástupem na tábor musí být řádně vyplněna a předána závazná 

přihláška (záloha na přihlášku činí 1000,-  hradí se hotově a je nevratná), 
potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře  a v den nástupu potvrzení o 
bezinfekčnosti. 

 Dítě musí být v dobrém zdravotním stavu - nutné potvrzení rodičů! (viz 
příslušné formuláře). 

 Při nástupu musí mít dítě s sebou vždy: raketu, sportovní oblečení (tepláky 
nebo kraťasy- také na převlečení), vhodnou sportovní obuv, pití, kšiltovku, 
pláštěnku a dále dle odpoledního programu který bude upřesněn vždy den 
předem :ochrannou helmu + kolo nebo plavky+ ručník nebo in-line 
brusle+chrániše+helmu (KOLO i IN-LINE brusle s chrániči a helmou musí mít 
dítě vlastní) 

 Cena: 4500,- / 1 turnus (5 dní)- možné se přihlásit také jen na několik dní 

nebo jen na dopoledne, cena dle toho zohledněna 
V ceně je zahrnuto: Trenéři (max 3-4 děti na 1 trenéra), kurt/hala, veškeré 
vybavení, vstupné, obědy, svačiny, pitný režim 

 Cena pro hráče výběrové skupiny: 3900,- / 1 turnus (5 dní 

 Přihlášení: počet míst je omezen, rozhoduje pořadí přijetí přihlášky se 

zálohou- přihlášku naleznete na webu tenisové školy. 

Pro více informací nás kontaktujte:  

tenisovaskola@tenishornipocernice.eu, 733174924 


