
      Letní kempy 

 

V letošním roce jsou otevřeny tři druhy kempů 

1. Dětský tenisový tábor (pro děti od 6 let) 

 Výuka tenisu (technická, taktická výuka + zápasy) pod dohledem trenérů  
 Doplňkové sporty (in-line, kolo, koupání, míčové sporty)  
 22-26.7., 29.7.-2.8., 26-30.8. 

2. Kemp pro závodní hráče a výběrovou skupinu 

 Intenzivní příprava v oblasti taktiky, herních a zápasových situací, 
psychiky a kondice 

 29.7.-2.8., 26-30.8. 

3. Sport-terapeutický tábor 

 Sporty všeho druhu (tenis, fotbal, florbal, in-line, kolo, koupání, ...) a 
akce v přírodě (bojovka, výlety,...) 

 Sebepoznávací a rozvojové hry a aktivity zaměřené na zacházení s 
emocemi, myšlením a chováním, tříbení komunikaci a vztahů v 
kolektivu, hledání morálního a hodnotového systému 

 29.7.-2.8. 



KDE  tenisový areál H. Počernice, sportovní areál a hala v Zelenči  

 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 (např 

pouze dopoledne), také je možné v některých termínech zkombinovat 

dva druhy táborů 

 Tábor je vhodný pro děti od 6 let, mladší po dohodě 

 Před nástupem na tábor musí být řádně vyplněna a záslána závazná 

přihláška (záloha na přihlášku činí 1000,-  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- pokud jde na tenisový 

kemp, 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+chrániče+helmu (KOLO i IN-LINE brusle s chrániči a helmou 

musí mít dítě vlastní) 

CENA 

 dětský tenisový kemp 4500,-  

 sport-terapeutický 3900,-  

 kemp pro závodní a výběrové hráče: 3900,-  

V ceně je zahrnuto dle druhu táboru: Trenéři, koučové, terapeuti, 

kurt/hala, veškeré vybavení, vstupné, obědy, svačiny, pitný režim 

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

zálohou- přihlášku naleznete na webu tenisové školy 

Pro více informací nás kontaktujte: 733174924 



Závazná přihláška na příměstský tábor 2019 
 

Jméno a příjmení:          

 

Adresa :           

 

Datum narození:            

 

Telefonické spojení na rodiče (případně dítě)*:     

 

E-mail:           

 

 

Úroveň hráče: začátečník      mírně pokročilý      pokročilý  

  

 

Termíny (zakroužkujte):  

 22-26.7. dětský tenisový      

 29.7.-2.8.. dětský tenisový 

 29.7.-2.8. sport-terapeutický  

 29.7.-2.8 závodní a výběrová skupina 

 26-30.8 dětský tenisový 

 26-30.8. závodní a výběrová skupina 

 
Zdravotní údaje dítěte: 
 
Pojišťovna : 

Užívá léky: 

Ostatní: 

 

Záloha 1000kč  účet: 539437003/0800 
Storno podmínky: odhlášení měsíc předem vrácení 50%, při pozdějším odhlášení 
propadá celá záloha  
  
 
 

Podpisem přihlášky beru na vědomí podmínky příměstského táboru Tenisové 
školy, potvrzuji, že všechny uvedené údaje jsou správné a spolu s přihláškou 
předávám potvrzení od doktora o zdravotní způsobilosti a zdravotním pojištění, 
potvrzení o bezinfekčnosti v den nástupu na příměstský tábor.  
 
 

V …………………. dne ...................................... Podpis zákonného zástupce:  



 

 

Nevyplňovat dřív než 3 dny před nástupem na příměstský tábor! 

 

Prohlášení zákonných zástupců dítěte 

 

Prohlašuji., že ošetřující lékař nenařídil dítěti 

………………………………………… 

 

byt …………………………………………………………………………změnu 

režimu, dítě 

nejeví známky akutního onemocnění ( průjem, teplota a pod.) a okresní hygienik ani 

ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není též známo, že v posledních 

dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněli přenosnou nemocí. 

 Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé 

prohlášení bylo nepravdivé. 

 

V..………………..            dne  …………………  podpis zákonných zástupců dítěte  

 


