
Kemp Svitavy 2008

Vážení rodiče
Volejbalový oddíl TJ Svitavy pořádá v posledním prázdninovém víkendu sportovní kemp pro
chlapce a dívky z 5. tříd (od září 2008) základních škol. Kemp je určen zejména pro děti
vycházející ze školních volejbalových přípravek, které budou od září pokračovat v tréninku
společně s dětmi z ostatních škol, ale již v oddělených chlapeckých a dívčích skupinách.
Zúčastnit kempu se však mohou i ostatní děti, které by měly zájem se od září věnovat volej-
balu pod vedením zkušených trenérů TJ Svitavy.

1 Základní informace

• Nástup v sobotu 30. srpna 2008 v 9:00 na volejbalovém hřišti za Národním domem (ul.
Sokolovská, vchod od koupaliště z ulice Uzavřená).

• Ukončení v neděli 31. srpna 2008 v 17:00.

• V průběhu kempu jsou zajištěny obědy, svačiny a pitný režim.

• Není zajištěn nocleh ze soboty na neděli, děti budou spát doma u rodičů (příbuzných).

• Pro případ nepříznívého počasí je zajištěna hala nebo tělocvična.

Další informace Vám sdělí a na Vaše dotazy odpoví koordinátor kempu Ing. Petr Sezemský,
tel. 777 153 428, e-mail petrs@vrg.cz.

2 Program kempu

Sobota 30. srpna 2008

• 9:00 nástup na kemp na hřišti za Národním domem, úvodní informace
• 9:30 – 11:30 trénink (hřiště / hala)
• 12:00 oběd
• 13:00 – 15:00 soutěže, v případě slunečného počasí koupání
• 15:30 svačina
• 16:00 – 17:30 trénink (hřiště / hala)
• 18:00 – 19:00 táborák, opékání
• 19:00 – 19:30 převzetí dětí rodiči / příbuznými

Neděle 31. srpna 2008

• 9:00 sraz na hřišti za Národním domem
• 9:30 – 11:30 soutěže
• 12:00 oběd
• 13:00 – 15:00 trénink (hřiště / hala)
• 15:30 svačina
• 16:00 – 16:30 vyhodnocení kempu, předání diplomů a cen
• 16:30 – 17:00 ukonční kempu, převzetí dětí rodiči / příbuznými
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3 Cena a způsob platby
Rozpočet na jedno dítě činí 200 Kč. Účastnický poplatek převed’te na účet volejbalového
oddílu: 1280056379/0800, variabilní symbol 040, jako specifický symbol uved’te rodné číslo
dítěte. Platbu proved’te do 20. srpna 2008. Pokud vaše dítě zatím nenavštěvovalo školní
ani oddílovou přípravku, informujte o jeho účasti koordinátora kempu, tel. 777 153 428, e-mail
petrs@vrg.cz.

Pokud by se dítě nemohlo ze závažných důvodů (zranění, nemoc, ...) zúčastnit, bude Vám
poplatek vrácen v plné výši.

4 Trenérské obsazení
O Vaše dítě se budou starat tito trenéři:

Marcela Sezemská – trenérka žen TJ Svitavy (2. liga),
Jiří Kryštůfek – dlouholetý trenér mládeže Slovanu Moravská Třebová a TJ Svitavy, v
současné době trenér žákyň TJ Svitavy,
Petr Sezemský – koordinátor kempu, scouter reprezentačního družstva mužů ČR, trenér
starší chlapecké přípravky TJ Svitavy,
David Švihel – trenér mladší chlapecké přípravky TJ Svitavy,
Marcela Smělá, Zdena Ševčíková, Iveta Špačková a Jiří Švihel – trenéři dívčích
přípravek TJ Svitavy.

5 Co s sebou
• průkazku zdravotní pojišt’ovny!!!
• vyplněný formulář Informace o účastníkovi kempu!!!
• osobní léky, pokud nějaké dítě užívá!!!
• venkovní sportovní oblečení

� boty na sport
� tričko, trenýrky, tepláky, mikina, ponožky
� PET nebo jinou plastovou láhev na pití

• sportovní oblečení do tělocvičny
� halové sportovní boty
� minimálně jedno tričko, jedny trenýrky a ponožky speciálně do tělocvičny

pro případ špatného počasí

• hygiena
� ručník, mýdlo nebo sprchový šampón

• plavky, krém na opalování
• bat’ůžek (např. na věci na bazén)
• pláštěnka (pro přesuny mezi sportovištěm a stravováním v případě nepříznivého

počasí)
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6 Informace o účastníkovi kempu

Řádně vyplněné odevzdá účastník kempu trenérovi při nástupu na kemp.

Jméno dítěte:

Rodné číslo:

Úroveň plaveckých dovedností (zaškrtněte jednu možnost):
1. výborný plavec 2. plavec (neutopí se) 3. neplavec

Potraviny, které dítě nesnáší:

Alergie:

Telefony a mobily, na kterých Vás nebo Vaše příbuzné můžeme zastihnout během
kempu:

Adresa rodičů (příbuzných) kam bude dítě dopraveno v případě zdravotních problémů
nebo problémů s kázní.

Další důležité informace, které považujete za nutné sdělit trenérům:

Datum: .................... Podpis: .........................
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