
Příměstský Sportovní kemp o Jarních prázdninách 2022

1. Základní informace

Termín: 14. - 18. 2. 2022

Místo konání: Sokolovna Jablonec, Fügnerova 1054, Jablonec n. N.

Cena: 2.400 Kč

Ročníky: 2009 až 2014

Kemp není určen pouze pro členy klubu Florbal Jablonec a je tedy možné o kempu informovat

kamarády ze svého okolí a užít se kemp společně.

2. Program Sportovního kempu

Kemp bude zaměřen na všeobecnou sportovní přípravu dětí (koordinační dovednosti, kolektivní hry

apod.). Mírně se poté budeme specializovat na základní florbalové dovednosti (vedení balónku,

základy techniky).

Plánujeme 2 tréninkové jednotky v hale (tělocvična, gymnastický sál, horolezecká stěna). Dále dle

počasí a sněhových podmínek 2 dopolední bloky venku (výlet Jizerské hory, bobovačka, koulovačka

apod.). V plánu je 1x návštěva bazénu.

Ilustrativní průběh dne:

8:00 až 8:30 příchod Sokolovna
8:30 až 11:00 aktivity v Sokolovně/venkovní aktivity
12:00 až 13:00 oběd Scolarest
14:00 až 16:00 aktivity v Sokolovně/bazén
16:00 převzetí dětí Sokolovna

O venkovních aktivitách a návštěvě bazénu budete informováni minimálně den před plánovanou

aktivitou mimo zázemí haly.



3. Stravování

Pro účastníky budou zajištěné teplé obědy (Scolarest, případně jiná restaurace při pobytu v Jizerských

horách). Svačiny vlastní. Pitný režim zajištěn po celou dobu kempu (nutná vlastní lahev).

4. Přihlášky na kemp a storno podmínky

Na kemp se můžete přihlásit pomocí vyplnění on-line formuláře ZDE.

Přihláška na kemp je závazná po zaplacení celé částky za kemp.

Rodič má možnost dítě z kurzu bez udání důvodu odhlásit. V tomto případě si pořadatel vyhrazuje

právo na následující storno poplatky:

- 0% v případě odhlášení více než 60 dní předem

- 10% v případě odhlášení mezi 59. a 30. dnem před konáním

- 30% v případě odhlášení mezi 29. a 7. dnem před konáním

- 50% v případě odhlášení mezi 6. a 1. dnem před konáním

- 100% po zahájení kempu

V případě doložení lékařského potvrzení o nemožnosti se zúčastnit kempu z důvodu pozitivního testu

na COVID-19 se storno poplatky nehradí. Účastníkovi bude vrácena cena kempu snížena o

administrativní poplatek 200 Kč.

Pořadatel si vyhrazuje právo kemp neuskutečnit v důsledku tzv. “vyšší moci” tj. z důvodu, kterým

nebylo možné zabránit či je při plánování kempu předpovídat. V případě zrušení kempu ze strany

pořadatele se storno poplatky nehradí a přihlášení dostanou zpět plnou cenu kempu.



5. Platební instrukce

Členové klubu FLORBAL JABLONEC obdrží platební instrukce do členské sekce nejpozději do 48

hodin od vyplnění přihlášky.

Ostatní účastníci hradí cenu kempu na bankovní účet č.: 2301805928/2010. Jako variabilní symbol

uvádí prvních 6 čísel z rodného čísla účastníka. Do poznámky poté prosíme text ve formátu: jméno a

příjmení účastníka, Sportovní kemp 2022

6. Začátek Sportovního kempu, příchod a odchod dětí, omluvenky

Kemp začíná v pondělí 14. 2. 2022 příchodem do Sokolovny Jablonec v 7:45 hodin. Rodiče se s dětmi

prezentují trenérům a odevzdávají příslušné formuláře (prohlášení o samostatném příchodu/odchodu,

hygienické prohlášení, apod.). Formuláře obdrží rodiče po odeslání závazné přihlášky.

Děti jsou pod trenérským dozorem od 8h do 16h.

7. Potřebné vybavení dětí

Sportovní oblečení do haly, sportovní obuv do haly, láhev na pití. florbalová hůl (v případě potřeby

zapůjčíme), při venkovních aktivitách vhodné sportovní oblečení na ven (oteplováky, zimní obuv,

čepice, rukavice, bob, pekáč), při návštěvě bazénu (vstupenka zahrnuta v ceně kempu) - plavky,

ručník.

8. Kontakt na hlavního organizátora kempu

Tomáš Beran, beran@florbaljablonec.cz, tel.: 608 241 968

mailto:beran@florbaljablonec.cz

