Vážení rodiče, milé děti, tenisté,
vzhledem k velikému zájmu o letní tenisové campy,
jsme pro Vás připravili dva na sebe navazující termíny
pro letní tenisový profi camp ve Voticích
termíny:

25.7. - 1.8. 2020 (sobota - sobota)
1.8. – 8.8. 2020 (sobota - sobota)

Místo konání: Penzion Tsport, Sukova 443, Votice

Tenisový Profi camp je určen pro malé i velké tenisty od 6 do 18 let, kteří nechtějí svou tenisovou
raketu nechat dlouho odpočívat a to od začátečníků až po závodní hráče. V programu campu je
kladen důraz na rozložení výkonnostních skupin s individuálním přístupem k jednotlivým hráčům,
intenzitu a kvalitu tréninků v menších skupinách, doplněných sparingovými zápasy. Plánovaná porce
tenisu pro každého účastníka je 3 - 4 hodiny denně. V případě špatného počasí máme zajištěnou
pevnou halu. Camp vedou licencovaní trenéři se zkušenostmi v pořádání dětských táborů a
sportovních soustředění. Tréninky probíhají na antukových kurtech, v moderním tenisovém centru.
Program: každodenní dvoufázové (dopolední a odpolední) tenisové tréninky, sparingové zápasy,
kondiční tréninky, hry, soutěže, výlety po okolí, závěrečný turnaj, doprovodný program.
Cena: 6.500,- Kč
Cena obsahuje: ubytování ve dvou až čtyřlůžkových pokojích s vlastní koupelnou a sociálním
vybavením v moderním penzionu. Plnou penzi (snídaně formou švédských stolů, obědy a večeře
výběr menu z pěti jídel, svačiny), zvýšený pitný režim. Odměny, pronájem tenisových kurtů a hal,
dárek pro každého účastníka, trenérské pomůcky a materiál, odborný a zdravotní dohled. Pro
účastníky, kteří pojedou na oba campy, máme připravený speciální dárek.
Doprava: dopravu si každý účastník zajišťuje sám dle pokynů organizátora.
Vyplněnou a podepsanou přihlášku společně se zálohou ve výši 1.000 Kč odevzdejte trenérům, nebo
ji naskenujte a pošlete e-mailem na info@tenisovecentrum.cz. V případě zaslání přihlášky e-mailem,
uhraďte zálohu ve výši 1.000 Kč na číslo účtu: 2800495485 / 2010
Vzhledem k omezené kapacitě (18 míst na každý turnus) neváhejte se svou přihláškou a co nejdříve si
zajistěte účast na této velmi oblíbené tenisové akci. Těšíme se na krásné tenisové léto s Vámi.
Trenérský tým tenisové školy TOP.
Odkazy: fotky z předchozích soustředění ve Voticích naleznete na:
https://www.facebook.com/tenisovaskolatop
Pokud máte uhrazenou zálohu, tak doplatek ve výši 5.500,- Kč uhraďte nejpozději do 31.5. 2020
v hotovosti trenérům nebo převodem na účet: 2800495485 / 2010 jako variabilní symbol uveďte
datum narození dítěte. Na tábor lze čerpat příspěvky od zaměstnavatele či zdravotních pojišťoven.
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Přihlašuji své dítě na letní tenisový camp ve Voticích a svým podpisem stvrzuji, že je mi známo, že každý
účastník campu podléhá táborovému řádu a podrobuje se ve všem pokynům trenérů. Nedodržení táborového
řádu může být potrestáno i vyloučením z campu bez náhrady.

termín campu:
zaškrtněte

Profi camp 25.7. – 1.8. 2020

Profi camp 1.8. – 8.8. 2020

Jméno a příjmení: ........................................................................... Datum narození: ................................………

Adresa bydliště: ..................................................................................................................................................

Telefonické spojení: .......................................................................................... Velikost trika: ..........................

Email: .................................................................................................. zdravotní pojišťovna: .............................

Dne: ……………....……........... Podpis zákonného zástupce dítěte: ……………………………………..................................

Stornovací podmínky:

Při odhlášení více než 30 dní před odjezdem tvoří stornovací poplatek 20% z celkové částky.
30 - 20 dní ................................................................. 50%
19 - 4 dny .................................................................. 70%
3 dny před nástupem a méně ................................. 100%

V případě zajištění náhradníka se stornovací poplatek neplatí. Pokud dojde k přerušení účasti ze závažných
důvodů (nemoc, úraz apod.), organizátor vrací pouze částku odpovídající nespotřebovaným stravovacím
nákladům. Vyplněním a podpisem přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Sdělení o nakládání
s osobními údaji a bližší informace o GDPR naleznete na našich webových stránkách www.tenisovecentrum.cz
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