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Příměstský tábor s tenisem  
 

Příměstský tábor s tenisem je ur čen pro d ěti ve v ěku od 8 do 16let . Tábor je 
ideálním využitím volného času v průběhu prázdnin sportovní formou.  

• Výuka tenisu (technická, taktická výuka+ zápasy) po d dohledem trenér ů 
Top Tennis Academy  

• Stálý dozor  
• Ostatní sportovní hry (in-line, kolo, koupání, mí čové sporty) a akce 

v přírodě (procházky, bojovka, orienta ční běh) 

Obecný program (konkrétní zm ěny up řesní trené ři dle po časí den 
předem): 

8.45 -  Sraz na kurtech (v Zelenči nebo v Klánovicích- bude upřesněno včas dle 
následujícího programu) 
9.00 – 10.00 Tenis- trénink 
10.00- 10.15 Svačina 
10.15 – 11.30 Tenis- zápas  
11.30-13:00 Přesun na oběd+ oběd 
 13.00-14.00 Přestávka+ přesun na odpolední program 
14.00-16.00 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. 
 
 
 
 
 



Další informace + Podmínky: 

• Příměstský tábor probíhá v termínu 15-19.8. , pondělí - pátek od 9.00 do 16.00 
hodin (tj. 5 dní = turnus). 

• Kapacita táboru je omezena počtem 8 dětí na kurz, a to ve věkové skupině 8 - 
16 let. 

• Před nástupem na tábor musí být řádně vyplněna a předána závazná 
přihláška (záloha na přihlášku činí 1000,-), potvrzení o zařazení ze strany Top 
Tennis Academy, potvrzení o zdravotní způsobilosti 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: raketu, sportovní oblečení (tepláky nebo 
kraťasy- také na převlečení), vhodnou sportovní obuv, ochrannou helmu + 
kolo-( v případě že bude odpolední program obnášet cyklistiku), kšiltovku, 
pláštěnku, plavky+ ručník (v případě odpoledního koupání). 

• Dítě je možné přihlásit pouze na celý tábor (tedy 5 dní 

Cena: 

5000,- / 1 turnus (5 dní)  
V ceně je zahrnuto: Trenéři, kurt/hala, veškeré vybavení, vstupné, oběd na golfu 
v Klánovicích, svačina, pitný režim 

Přihlášení a úhrada: 

• Přihláška a další potřebné formuláře Vám budou na vyžádání zaslány e-
mailem  

Vyplněnou přihlášku spolu se zálohou a potvrzením o zdravotní způsobilosti předejte 
trenérovi nejpozději do 24.6.  
 
 
 
 
 

Kontakt: 
 

www.toptennis.cz 
info@toptennis.cz 

733 174 924 


