
 
 

Letní Letní florbalový kempflorbalový kemp  20162016  
Florbal MINERS Strupčice 

Sportovní hala  a Sportovní Areál Strupčice 
 

Vážení rodiče, florbalisti a florbalistky 
 

Tak už je to TADY! Je nám potěšením vás pozvat k účasti na našem prvním letním 
florbalovém kempu, který se bude konat 

 
od pátku 19.srpna do neděle 21.srpna 

 
Kemp začíná v pátek 19. srpna 2016 v 9:00. V pátek a v sobotu bude dopoledne a 
odpoledne vždy 1,5 hodiny florbalového tréninku (v neděli pouze dopoledne) 
vedeného certifikovanými trenérů a jejich asistenty ve sportovní hale. V čase mezi 
tréninky  v hale budou probíhat další sportovní aktivity, zaměřené na zvýšení 
obratnosti a zručnosti dětí. V případě dobrého počasí bude „suchá“ příprava 
pokračovat „mokrou“ variantou na koupališti. Děti si budou moci zahrát beach volejbal, 
tenis, případně další sporty a dostatečně se vyběhají. Večery pak společně připravíme 
dobroty na grilu a užijeme si volného času. Akce bude ukončena v neděli 21. srpna ve 
14.00 předáním dětí rodičům. 
 
Spát se bude v tělocvičně ZŠ Strupčice na matracích, takže bude potřeba si přinést 
prostěradlo s gumou, případně deku a polštář. Pokud ale tuto možnost nemáte, bude 
stačit klidně i spacák. Informace o základní a doporučené výbavě pro děti, včetně 
veškerých dalších podrobností o akci, jsou uvedena na webu http://florbalminers.cz/  
 
Snídaně a večeře budou zajištěny vedoucími kempu, obědy od pátku do neděle jsou 
zajištěny ve školní jídelně.  
 
Po celou dobu pobytu je zajištěn pitný režim, na který budou striktně dohlížet jak 
trenéři a jejich asistenti, tak i vedoucí celé akce. Zdravotní dozor po celou dobu akce je 
rovněž zajištěn.  

Důležité finanční informace 
 

KONEČNÁ CENA PRO DĚTI 590,- Kč 
(při 100 % obsazení) 

ZAPLACENÍ STANOVENÉ CENY 590,- Kč do 18. srpna 2016 
PLATBA NA ÚČET Č. 2301015408/2010 (Fio banka Chomutov) 

Variabilní symbol platby: uveďte prosím rodné číslo dítěte bez lomítka  
VÝJMEČNĚ PO DOHODĚ HOTOVĚ NA MÍSTĚ PŘI NÁSTUPU 

Pokud hráč/hráčka onemocní, bude částka vrácena pro odečtení přímých nákladů  


