
 
 

PŘIHLÁŠKA NA  
LETNÍ TENISOVÝ KEMP 2019 

 
 

Termín: 26.8. - 30.8.2019 
 
 
Hráč/dítě: 
 
Příjmení ……………………………Jméno……………………Datum narození………………… 
 
Velikost trička ………… 
 
Zákonný zástupce: 
 
Příjmení ………………………………………Jméno…………………………………………. 
 
Mobilní tel:……………………………………E-mail:………………………………………… 

 
Náplň letního tenisového kempu pro děti: 
8:00 nástup dětí 
Dopolední program (rozcvička, tenisový trénink, kondiční příprava, svačina, hry) 
Oběd 
Odpolední program (tenisový trénink, pohybová příprava, kompenzační cvičení, hry, svačina) 
15:30 – 16:00 vyzvedávání dětí 
 
Tenisový kemp bude veden kolektivem kvalifikovaných trenérů a bude zaměřen jak na herní techniku, tak i na fyzickou 
kondici a koordinaci dětí. Na závěr kempu proběhne turnaj o poháry a ceny, kde si všichni účastníci vyzkouší nabité 
zkušenosti.  
 
Kemp je určen jak pro úplné začátečníky, tak pro děti již hrající a to od věku 5 let do maximálně 15 let. Jsou pak utvořeny 
skupinky dle výkonnosti a věku dětí. V případě špatného počasí bude náhradní program. Během kempu je zajištěna 
plnohodnotná strava a pitný režim. Variabilita cvičení na kurtech i mimo kurty je zaručena. 
 
Cena:  1.800 Kč ( pro členy TK Mikulov) 
 
              2.800 Kč ( pro děti, které nejsou členy TK Mikulov) 
 
 
Minimální počet dětí pro uskutečnění kempu je 15 přihlášených. Přihláška je platná až po zaplacení zálohy 1.000,- Kč. 
Uzávěrka přihlášek je 29. 6. 2019, tj. do tohoto data musí být uhrazena záloha. Zbývající částku je nutné mít zaplacenu do 
31.7.2019. Při platbě převodem, uvádějte prosím VS 2708 a do poznámky pro příjemce jméno hráče.  
Platit můžete převodem na účet č. 138 157 1329 / 0800, VS 2708. V případě nemoci dítěte bude na základě předložení 
lékařské zprávy vrácena částka zpět po odečtení nákladů 500 Kč.  
 
Tímto přihlašuji výše zmíněného hráče a souhlasím s uvedenými podmínkami. Zdravotní způsobilost bude podepsána v 
den nástupu. 
 
 
Datum          Podpis rodiče nebo zákonného zástupce 
 
……………………………        …………………..………………………………………… 
 
 
Přihlášku můžete odevzdat správci tenisového areálu nebo zaslat naskenovanou na email: lenka.svozilova@email.cz . 
Případné dotazy Vám budou zodpovězeny na tel. čísle: +420 606 179 560. 

mailto:lenka.svozilova@email.cz

