JEDEN Z NEJLEVNĚJŠÍCH KEMPŮ V ČR: CENA 3250 Kč

„BEZ TABLETŮ A MOBILŮ JE NÁM HEJ,
BASKETBAL MÁME NEJRADĚJ“

BASKETBALOVÝ KEMP BRANDÝS N/L 2014
Termíny: Brandýs I: 29. 6. – 4. 7. 2014 – Kemp Standard
Brandýs II: 6. 7. – 11. 7. 2014 – Kemp Mini

Místo: Areál ZŠ „Na Výsluní“ a Sportcentrum
Co je pro tebe připraveno

Inovovaný basketbalový i doprovodný program. Spousta soutěží v basketbalových
dovednostech o hodnotné ceny. Spousta zábavy a legrace v kolektivu starších i nových
kamarádů. Nové soutěže a hry /basketbalové
i nebasketbalové/.

Co musíš udělat pro účast

• Vyplnit a co nejdříve odeslat svoji přihlášku
na adresu pořadatelů e-mailem, faxem nebo
poštou. • Obratem – co nejdříve nebo po dohodě s vedením kempu provést úhradu
účastnického poplatku. • Jako variabilní
symbol platby nezapomeň uvést své rodné
číslo. • Přijet včas s dobrou náladou a chutí
do tréninku.

Obsah kempu

• Obsah tréninku • Základy a rozvoj basketbalových činností jednotlivce • Základy herních
kombinací a nácvik jednoduché spolupráce
• Rozbor individuálních dovedností • Utkání
a kempové soutěže • Ukázky basketbalové
techniky v podání známých hráčů a trenérů
• Besedy o basketbalu se známými osobnostmi • Relaxační a odpočinkový program
v rámci volného dne.

V ceně kempu je zahrnuto

1. Stravování (počínaje večeří první den, konče
obědem poslední den).
2. Ubytování (ve vlastním spacím pytli na žíněnkách a vlastních karimatkách).
3. Odborné vedení na jednotlivých stanovištích.

4. Kempové tričko s logem kempu.
5. Účastnický list s dosaženými výkony a skupinová fotografie celého kempu.
6. Odměny pro nejlepší v kempových soutěžích.
7. Mnoho dalších překvapení.
Na úhradu účastnického poplatku je možné
získat příspěvek z FKSP zaměstnavatele
rodičů. Na požádání zašleme potvrzení či
vystavíme fakturu.

Povinné vybavení

Sálová i běžecká obuv, přezůvky, světlý a tmavý tréninkový dres, spací pytel, karimatku
nebo nafukovací lehátko, basketbalový míč,
plavky, průkaz zdrav. pojišťovny, odvaha, zásady slušného chování, tréninková morálka.

Účastníci

100 dětí ve věku 8 – 19 let /ročníky narození
1995 – 2006/ platí pro Kemp Standard
100 dětí ve věku 6 – 13 let /ročníky narození
2001 – 2009/ platí pro Kemp Mini

Hlavní trenéři

Marián Svoboda – kouč juniorských mistryň světa, Michaela Uhrová – hráčka BK
Strakonice, Tomáš Pavelka – trenér BK,
Kateřina Nováková – pivotmanka BK Kara
Trutnov, Ondřej Zatloukal – trenér UP Olomouc, Milan Kapek – Al Capone českého
streetbalu, Hana Nezdařilová – hráčka
Basketu Slovanka
Dále připravujeme účast ligových a zahraničních hráčů a další bonbónky a překvapení!

informace o slevách /klubové, rodinné/ najdete také na www.bkbrandys.cz

Doplňující informace

Příjezd a odjezd z kempu si zajišťuje každý
účastník samostatně. Na základě zaslané
přihlášky a zaplacení účastnického poplatku
obdrží každý účastník podrobné informace
o kempu. Každý účastník obdrží kempové
tričko. Pro účastníky, kteří z jakýchkoliv
důvodů nebudou moci přijet na kemp a zaplatili účastnický poplatek, platí následující
pravidla. Při odhlášení více jak 30 dnů před
zahájením kempu, bude účastnický poplatek
vrácen bez částky 250 Kč na krytí administrativních výdajů. Při odhlášení méně jak
10 dnů před zahájením bude účastnický
poplatek krácen o 500 Kč. Minimální počet
účastníků kempu je 50. V případě, že nebude kemp naplněn dostatečným počtem
účastníků bude kemp zrušen. Přihlášeným
účastníkům bude nabídnuta účast v druhém
běhu, popřípadě jim bude vrácen účastnický
poplatek.

Platba

Slevy: při účasti 6 a více hráčů z jednoho
oddílu je sleva 100 Kč na jednoho účastníka
kempu, podmínkou pro poskytnutí slevy je
zaslání hromadné přihlášky na kemp. Druhý a další ze sourozenců má slevu 100 Kč

z ceny kempu. Slevy se nesčítají. Při účasti
deseti hráčů činí sleva 150 Kč/osobu.
Úhradu za Kemp Brandýs n/L 2014 zasílej
na ČS č. ú.: 423448309/0800, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo účastníka
kempu a v popisu uveďte jméno účastníka
kempu.

Všechny přihlášky zasílejte do:
15. 6. 2014! Online přihlášky lze podávat na stánkách www.bkbrandys.cz
v sekci akce klubu. Nebo na adresu:
BK Brandýs n/L
Pražská 80
250 01 Brandýs nad Labem
Tel.: 326 904 739
Fax: 326 904 739
Mobil: 739 038 499 – Ing. Čeněk
e-mail: bkbrandys@tiscali.cz
Organizační pracovník:
Ing. Petr Čeněk:
e-mail: petrcenek@seznam.cz
Fotodokumentaci z kempu 2013 naleznete
na http://bkbrandys.rajce.idnes.cz/camp1/
nebo na http://picasaweb.google.com/brandys.kemp.2013

PŘIHLÁŠKA NA BASKETBALOVÝ KEMP BRANDÝS 2014
Jméno a příjmení.................................................................................................rod.č......................................
Adresa bydliště...................................................................................................................PSČ........................
Telefon.........................................................................e-mail:…………………………………………..................
Klubová příslušnost...........................................................................................................................................
.....................................…………………………………………………….............................................................
Přihlašuji své dítě na turnus Brandýs I v termínu: 29. 6. – 4. 7. 2014 ANO – NE
Přihlašuji své dítě na turnus Brandýs II v termínu: 6. 7. – 11. 7. 2014 ANO – NE
/Nehodící se škrtněte/
Velikost trička S

M

L

XL

Podpis rodičů..................................................

V…………………………………….…………...................................Dne……………………………………..........

Online přihlášky na www.bkbrandýs.cz/kemp/prihlaska

