
 

Florbalový kemp 2020 

 
Tento kemp je určen pro kategorie:  PŘÍPRAVKA, ELÉVOVÉ, MLADŠÍ ŽÁCI, STARŠÍ ŽÁCI, DOROST 

Termín:   17.8. -23.8. 2020  Cena: 1450kč     

   

Místo konání: Český Těšín (Sportovní hala, Slovenská) 17.-21.8.     

   Dolní Lomná (tábořiště – stany s podsadou) 21.-23.8. 

Tělocvična na Slovenské: přípravka, elévi (příchod od 7:30 do 8:00; odchod po 15:30 do 16:00 hodin) 

Městská sportovní hala: MŽ,SŽ, dorost (příchod od 7:30 do 8:00; odchod po 15:30 do 16:00 hodin) 

Hosty na letošním kempu budou: Mrázek Radomír / Greenberg Charlie 

 

Program: hráči budou rozděleni do skupin podle svého věku. Skupiny budou mít tréninky dle svého 

věku. Budou promítnuty florbalové spoty, vysvětlována pravidla, polední klid. 

Stravování: po celou dobu bude k dispozici pití, svačina, oběd. 

 

Co dítě potřebuje: 

- florbalovou hokejku /certifikovanou/ - označenou jménem na žerdi nad certifikací 

- láhev na pití /označenou jménem/ 

- sálovky, kraťasy, tričko s krátkým rukávem 

- dítě přichází v botech, které může použít na hry venku /doporučujeme boty podepsat/ 

- pokrývku hlavy, bundu nebo mikinu 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dolní Lomná: sraz před Billou v 15:45 odjezd vlakem 16:20 Bocanovice /návrat vlakem 14:39 hodin. 

 

Program: všechny děti budou rozdělení do 6 skupin, proběhnou 3 celotáborové hry, kondiční výlet, 

večerní 2 ohně. 

Děti budou spát ve stanech s podsadou, toto tábořiště je plně vybavené, včetně pitné vody.  

Pokud to kapacita umožní, rodiče budou moct přijet v sobotu odpoledne na poslední noc    

Stravování: po celou dobu bude k dispozici plná penze. 

 

Co dítě potřebuje: 

spacák a karimatku, hygienické potřeby, ručníky a utěrku na nádobí, velký igelitový pytel na špinavé 
věci, oblečení do přírody, jedno lepší oblečení, náhradní spodní prádlo, DOBRÉ BOTY, sandály, tenisky, 
plavky, kapesné (cca 200 Kč) čepici proti slunci, svetr a bundu, krém na opalování, baterku, ešus, hrnek, 
lžíci, oblečení na spaní, dostatek ponožek, pláštěnku, repelent, prostěradlo!!!   
Důležité: všechno musí být zabaleno do jednoho batohu, kufru. 
 

 

Cena: 1450,-Kč, platbu prosím proveďte převodem do 31. 5. 2020 na účet FBC Český Těšín  

č.u: 2101140271/2010. variabilní symbol: 17232020 (do poznámky jméno a příjmení)  

Kapacita je omezená, proto nečekejte na poslední chvíli! 

 

Na táboře v Lomné dětem budou odebrány mobilní telefony, v případě potřeby je dostanou. 

Kontakt na hlavního vedoucí kempu: Czudek Jan – 731 494 690 

  

Těšíme se na hezké sportování v hale a závěr kempu v krásné přírodě :) 



Přihláška na florbalový kemp 2020 

Termín:   17.8. -23.8. 2020  

Cena:   1450kč        

Místo konání: Český Těšín (Sportovní hala, bowling) 17.-21.8.   (1100,-)

    Dolní Lomná (tábořiště – stany s podsadou) 21.-23.8.  (350,-) 

Osobní údaje dítěte:  

Jméno:…………………………………………….. Datum narození:........................... 

Příjmení:………………………………………….. Zdrav. pojišťovna:………………………. 

Trvalý pobyt:…………………………………………………………………………………………………..!!! 

Kategorie, níž hráč hraje:………………………………. 

Velikost trička:……………………   Odchod domů samostatně: ANO/NE 

Údaje rodičů (zákonného zástupce) 

 

Jméno a příjmení:………………………………………………   telefon:……………………………. 

 

Úplným přihlášením se rozumí mít odevzdanou přihlášku, zaplaceno!!  Při zrušení již odevzdané 

přihlášky s platbou bude účtován storno poplatek:   

do 31.7. 2020 – 0%    10.8. 2020 – 50%    17.8. 2020 100%  

Cena: 1 450,-Kč, platbu prosím proveďte převodem do 31.5. 2020 na účet FBC Č. Těšín              

č. ú.: 2101140271/2010. Variabilní symbol: 17232020 (do poznámky: jméno a příjmení)     

 

Prohlášení rodičů: 

Přihlašuji své dítě na uvedený florbalový kemp 2020 a prohlašuji, že jsem se seznámil/a se všemi pokyny 

pro rodiče a souhlasím s nimi. Beru na vědomí, že neuvedení důležitých okolností o jeho zdravotním 

stavu nebo nekázeň, či špatné vybavení může být důvodem k vyloučení z kempu. Souhlasím, aby osobní 

údaje byly použity pro vnitřní potřebu FBC. Souhlasím, aby fotografie dětí z turnaje byly použity na 

stránkách a materiálech FBC. 

              

V ……………………………………………… Dne ……………………… …………………………………………………… 

        Podpis rodičů (zák. zástupců) 



Prohlášení o bezinfekčnosti: 

Prohlašuji, že naše dítě 

Jméno:………………………………………     Příjmení:……………………………………. 

Neprodělalo v posledních 14 dnech žádné závažné onemocnění, virové onemocnění, a 

tudíž je schopno zúčastnit se florbalového kempu. 

Dále prohlašuji, že naše dítě nebylo ve styku s osobami, které onemocněly přenosnou 

nemocí. Toto prohlášení musí být podepsáno a odevzdáno v den příchodu na kemp! 

       Podpis rodičů (zák. zástupců): 

V ……………………………….. dne …………………   …………………………………………… 

 

 


