SK Tenis Kladno
Fr. Kloze 294
272 01 Kladno
IČ: 228 65 942

Telefon: 777 747 966
www.sk-tenis.cz
sktk@seznam.cz

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI NA LETNÍM TENISOVÉM
KEMPU SK TENIS KLADNO
ZÁKLADNÍ INFORMACE:
•

Termín kempu: 19.7. – 23.7.2021 (pondělí – pátek)
23.8. – 27.8.2021 (pondělí – pátek)

•

Pořadatel:

•

Místo konání: Tenisový areál SK Tenis Kladno, Fr.Kloze 294, Kladno

•

Cena kempu: 4.500,-Kč (3.800,-Kč pro členy klubu)

SK Tenis Kladno z.s., Fr. Kloze 294, 272 01 Kladno

8.200,-Kč (7.000,-Kč pro členy klubu) při účasti na obou kempech
1.000,-Kč (900,-Kč pro členy klubu) při účasti v jednotlivých dnech
•

Stornopoplatky: do 30.6.2021 vrácení 100% ceny
do 7 dnů před zahájením kempu vrácení 50% ceny

•

Věk dětí: 6 – 18 let

•

Kontakt na zástupce pořadatele:
Světlana Kleisnerová 777 747 966

PŘIHLÁŠENÍ DĚTÍ:
Zaslat vyplněnou přihlášku elektronicky na e-mail: sktk@seznam.cz nebo předat osobně zástupci
tenisového klubu SK Tenis Kladno po telefonické domluvě (tel č. 777 747 966). Přihlášku
naleznete na webové stránce: http://www.sk-tenis.cz nebo ve své e-mailové poště. Přihlášky se
registrují v pořadí, v jakém byly podány a jsou potvrzeny po úhradě výše uvedené částky. Bez
potvrzení přihláška negarantuje místo v Letním tenisovém kempu. Pokud nebude přihláška
uhrazena ve stanoveném termínu, bude místo nabídnuto dalšímu žadateli v pořadí.

PLATBA KEMPU:
▪

PŘEVODEM na běžný účet č. 43-7873570207/0100

▪

VARIABILNÍ SYMBOL: (datum narození bez teček a mezer) DDMMRR a ve zprávě pro
příjemce jméno a příjmení dítěte

▪

Prosíme o zaplacení nejpozději do 11. 6. 2021
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FORMA KEMPU – PŘÍCHODY A ODCHODY DĚTÍ
Kemp probíhá formou denní docházky dětí do areálu SK Tenis Kladno.

KAŽDODENNÍ SRAZY:

v 8:45

vždy v areálu SK Tenis Kladno.

ROZCHODY:

v 16:00

vždy v areálu SK Tenis Kladno.

Pro bezpečnost dětí je nutné domluvit se předem na jejich příchodech a odchodech, zda budou
s doprovodem blízké osoby či nikoliv. Vyplňte prosím ústřižek na konci Prohlášení o
bezinfekčnosti a odevzdejte nám jej první den kempu.

PROGRAM KEMPU A VHODNÉ OBLEČENÍ DĚTÍ
Program kempu je koncipován tak, že budeme většinu času aktivně trávit venku v tenisovém
areálu a na tenisových kurtech. Proto Vás důrazně žádám, dbejte:
▪

na vhodnou obuv vašich dětí (tj. boty pro tenis na antuce, podrážka nesmí zanechávat
rýhy v antukovém povrchu)

▪

svrchní oblečení vzdušné, pokud možno z funkčních materiálů dobře odvádějících pot
z povrchu těla.

▪

v případě chladnějšího počasí lehkou větrovku nebo mikinu, kterou si mohou odložit.

▪

přezůvky do budovy, kde budou trávit polední klid a kde bude probíhat odpolední
svačina.

▪

pro případ špatného počasí bude program probíhat ve sportovní hale. Počítejte s tím, že
zde není možno chodit ve venkovní, nebo tenisové obuvi. Je nutná halová obuv s bílou
podrážkou.

▪

nutná pokrývka hlavy a lahev na pití

▪

v případě velmi slunečných dní, prosím, děti namažte opalovacím krémem, popřípadě jim
jej přibalte.

Každý turnus Letního tenisového kempu je omezen kapacitou 36 účastníků, kterou je možno
navýšit pouze ve zvláštních případech. Účastníci kempu budou rozděleni do skupin podle věku a
výkonnosti. O každou skupinu účastníků se bude starat jeden tenisový trenér nebo pedagogický
dohled.

STRAVOVÁNÍ – OBĚDY, SVAČINY
V rámci kempu dětem zajistíme oběd v restauraci, dopolední a odpolední svačinu. Po celý den je
zajištěn pitný režim. K dispozici bude šťáva, popř. čaj. Láhev pití z domova ale na škodu nebude.
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CO ODEVZDAT 1. DEN
•

vyplněné potvrzení o bezinfekčnosti (stačí potvrdit rodiči) – ke stažení na webu

•

vyplněný ústřižek o docházce dětí s doprovodem či bez doprovodu

CO S SEBOU KAŽDÝ DEN
•

vhodné oblečení dle počasí

•

obuv na antuku

•

přezuvky

•

čistou, sportovní obuv s bílou podrážkou nebo s označením „non marker“ do tělocvičny

•

pokrývku hlavy

•

tenisovou raketu

•

pláštěnku do batohu (pokud by nás zastihl déšť)

•

láhev na pití, krém na opalování

OSTATNÍ
Účast dětí pouze v jednotlivých dnech Letního tenisového kempu je možná jen v případě volné
kapacity a po předchozím souhlasu osoby odpovědné za chod tohoto kempu.

KONTAKT
Světlana Kleisnerová

777 747 966

E-mail:

sktk@seznam.cz

