
 

LETNÍ TENISOVÝ KEMP 
 
Pořadatel: TK Havlíčkův Brod 
Termín: 3. – 7.srpna 2020 
Každý den od 8:00 do 16:00 
Věková kategorie: 6-15 let 
Cena: 2.900 Kč 
 
- Mohou se přihlásit úplní začátečníci i pokročilí hráči tenisu 
- Děti jsou vždy rozděleny do skupinek podle výkonnosti a věku,  

trenér přizpůsobuje program výuky tenisu dané skupince 
 
Vyplněnou závaznou přihlášku posílejte na kristyna.urbanova@tenishb.cz 
nebo odevzdejte na recepci TK nejpozději do 31. května 2020. Zájemce se 
stává účastníkem po odevzdání přihlášky a provedení platby. 
 
PROGRAM KEMPU: 
Každý den je sraz v 8:00 hod. Následuje rozcvička zábavnou a hravou 
formou. Dopoledne je výuka tenisu proložena svačinou a půlhodinovým 
odpočinkem. Děti jsou rozděleny do tří skupin podle výkonnosti a věku. 
Výuka tenisu je vedena kvalifikovanými trenéry. Po obědě jsou hry a 
soutěže rozděleny do více bloků doplněny o svačinu, a to každý den do 
16:00 hod. Děti v průběhu celého týdne sbírají body. V pátek proběhne 
vyhodnocení od 15:00, na které jsou také zváni rodiče. 
 
CO S SEBOU: 
Sportovní oblečení a obuv, raketu (pokud nemáte, zapůjčíme), pití nebo 
lahev na doplnění vody, ručník, pro případ deště pláštěnku a náhradní 
oblečení, které je možné uzamknout bezplatně v šatně), pro případ 
slunečného dne opalovací krém a pokrývku hlavy. 
 
CÍL KEMPU: 
Kemp si klade za cíl zdokonalit dovednosti dětí v tenise a naučit nové hráče 
základy hry; zábavnou formou vést děti ke sportu; umožnit dětem navázat 
nové kamarádské vztahy. 
 
  



 

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ  
O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE 

 
Prohlášení musí být vyplněno a datováno k prvnímu dni nástupu na kemp 
a dítě jej odevzdá spolu s kopií průkazu zdravotní pojišťovny. 
 
Prohlašuji, že  
 
dítě: ................................................................................... 
narozené dne: ............................................................ 
bytem trvale: ............................................................... 
 
nejeví známky akutního onemocnění (například horečka nebo průjem). 
Není mi též známo, že by dítě přišlo v posledních 14 kalendářních dnech před 
Letním tenisovým kempem do styku s fyzickou osobou nemocnou 
infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno 
karanténní opatření.  
 
 
 
V ........................................... 
Dne .................................... 

…………………………………………………………………………… 
Jméno a podpis zákonného zástupce: 

 
 
Telefonní číslo pro případný kontakt v době konání tábora: 
 
Tel. do zaměstnání: ............................................ Tel. domů: ............................................................. 
 

 
 
 

  



 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TENISOVÝ KEMP 2020  
(dítě ve věku 6–15 let) 
 
Jméno dítěte: …………………………………………………………………………………….………….……………………… 

Datum narození dítěte: …………………….  Zdrav.pojišťovna dítěte (kód ZP): ………... 

Ve školním roce 2019/20 dítě navštěvovalo ZŠ……………………..…….. a to …….. třídu 

Dítě smí odcházet z tábora samo:      ANO   –   NE      Mobil dítěte: ………………… 

Bydliště dítěte: …………………………………………………………………………………………………………..…………. 

Rodiče/zákonní zástupci: Jméno matky: ……………………………………………………………….. 

e-mail : …………………………………………………………………..……  Mobil: …………………..……..…... 

Jméno otce: ……………………………………………………………………………………………………………………………  

e-mail : …………………………………………………………………………  Mobil: ……………………….……... 

Dítě je možno předat do péče (zakroužkujte, komu smíme předat dítě): 
matce  otci   další osobě (jméno, telefon): ……………..………………. 

 
PŘIHLAŠUJI DÍTĚ NA LETNÍ TENISOVÝ KEMP, KTERÝ SE KONÁ:   

3. - 7. SRPNA 2020, denně od 8:00 do 16:00, 
 

V Tenisovém klubu Havlíčkův Brod, na adrese Ledečská 4069,  
Havlíčkův Brod 

 
Souhlasím s všeobecnými, platebními a storno podmínkami zde uvedenými: 
Zájemce se stává účastníkem Letního Tenisového kempu po odevzdání 
přihlášky a provedení platby. V první den nástupu na kemp je třeba doložit 
prohlášení zákonných zástupců o zdravotní způsobilosti dítěte a donést kopii 
kartičky zdravotní pojišťovny. Tenisový klub neručí za věci, které nejsou 
uložené v zabezpečených skříňkách, pořadatel Vám zapůjčí skříňku 
bezplatně.  
Přihlášením na akci je udělen souhlas se zpracováním osobních údajů a s tím, 
že pořízené fotografie a videa mohou být použity pro propagaci a zprávě 
o činnosti TK. 
Peníze za letní kemp se platí na účet č. 2900588021/2010 nejpozději do 
31. 5. 2020. Do poznámky uveďte jméno dítěte a „Letní tenisový kemp 2020“.  
Storno poplatky: Pokud odhlásíte dítě z kempu méně než 14 dnů před 
začátkem kempu je storno poplatek 100 %, 14 až 30 dnů před začátkem 
kempu je storno poplatek 50 % z celkové ceny, 31 dnů před začátkem kempu 
a více vracíme celkovou uhrazenou částku. Je možné za přihlášené dítě 
poslat “náhradníka”. 

 
V …………………………………………… dne …………………………  Podpis: .…………………………… 


