
                                                                                                   

INFORMACE PRO RODIČE 

 

Vážení rodiče,  

náš basketbalový kemp ve Slaném se blíží a my 
bychom Vás rádi seznámili s novinkami a 
důležitými informacemi.  

K tomu, aby se Vaše dcerka mohla zúčastnit kempu musí k registraci (neděle, 11. 7. 2021, 15-18 hod) 
donést následující dokumenty:  

1. Souhlas o GDPR  
2. Potvrzení o bezinfekčnosti  
3. Potvrzení od lékaře (stačí kopie, pokud používáte na více akcí) 
4. Doklad o negativním výsledku testu na COVID-19 (PCR test, antigen), Antigenní test nesmí být 

staršího data než 10. 7. 2021 (je platný pouze 7 dní) 

Bez těchto dokumentů nebude žádné hráčce umožněn přístup na kemp. 

Všechny tyto dokumenty jsou v příloze emailu nebo si je můžete stáhnout na našem webu BC Slaný.  

Registrace hráček bude probíhat na adrese VSH Slaný, Lacinova 1720, 274 01 Slaný.  
Zaparkujte na parkovišti před vstupem do zimního stadionu a dejte se vlevo k bílé budově ubytovny pro 
sportovce. Zde ve vstupním vestibulu na vás budeme čekat od 15 do 18 hodin. 

Během registrace budeme hráčky informovat o jejich číslu pokoje v ubytovně, obdrží kempové tričko a 
batůžek a odevzdají všechny výše uvedené dokumenty. Kartičku zdravotní pojišťovny si nechají u sebe. 
Od 18hod máme společnou večeři a seznamovací večer, na kterém budou hráčky rozděleny do 
tréninkových skupin. 

A na koho se holky mohou na kempu těšit ? 

Michaela Vondráčková     Pamela–Therese Effangová Radek Farský 
BK Žabiny Brno         Sokol Hradec Králové    BASKET Brno  
(Renomia ŽBL, reprezentace ČR)      (Renomia ŽBL, reprezentace ČR) (Kooperativa NBL, reprezentace ČR)
       

                 
 

 



                                                                                                   

Trenéři  kempu: 

Martin Petrovický  
 Reprezentace ČR: 2. místo na MS 2010 (asistent trenéra), 4. místo na ME 2011 

(asistent trenéra), 6. místo na OH 2012 Londýn (asistent trenéra), 6. místo na 
ME 2013 (asistent trenéra) 

 Týmové úspěchy: KARA Trutnov – 1. místo CEWL 2010, 2012, 3. místo 2011, 4. 
místo 2012, 3. místo ŽBL 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 a 4. místo 2012, 2013 
/ BK Strakonice 4.místo ŽBL 2004 

 

Milena Moulisová 
 šéftrenérka dětí a mládeže České basketbalové federace  
 Usměvavá, energická, nadšená trenérka, pro níž je basketbal celoživotní vášní a práce s dětmi velkou 

radostí 

 

Další informace  

 Potvrzení o úhradě poplatku za kemp Vám na vyžádání vydáme při registraci. 
 Každá hráčka si přiveze svůj vlastní míč a láhev na pití  
 V pátek 16. 7.od 9 do 12 hod proběhnou finálové soutěže a závěrečné odměňování, poté společný 

oběd a kolem 14:00 si děti můžete vyzvednout. 
 Denní program kempu bude zveřejněn na webu BC Slaný 

Důležitá telefonní čísla: 

Rostislav Nič, manažer kempu  724 118 811 
Petr Kozák, šéftrenér  731 643 999 

 
 
 
Těšíme se na Vás ve Slaném. 
 
Rosťa Nič 


