
 

Vážení rodiče, milé děti, připravili jsme pro Vás o letních prázdninách příměstské ( nejen) tenisové
tábory. Letos můžete  vybírat ze čtyřech termínů: 

1)  1.7. – 5.7. 2019 (pondělí – pátek)
2)  8.7. - 12.7. 2019 (pondělí – pátek)
3)  15.7. - 19.7. 2019 (pondělí - pátek) 
4)  22.7. - 26.7. 2019 (pondělí - pátek)

místo konání:  JESENICE FUN PARK, U Geofyzikálního ústavu, 25242 Zdiměřice

Příměstský tenisový tábor je určen pro děti 5 - 15 let (od úplných začátečníků až po zkušené hráče).
Tábor vedou licencovaní trenéři se zkušenostmi v pořádání dětských táborů a soustředění. O děti je
postaráno každý všední den od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 hod. Své ratolesti si můžete
vyzvedávat od 16-16.30 hod.

program:  každý  den  dopolední  a  odpolední  tenisový  trénink,  kondiční  trénink,  hry,  soutěže,
minigolf,skákací atrakce, výlet a jiné. Na závěr děti čeká tenisový turnaj, spousta krásných cen a
zážitků. 

Cena: 3.600,- Kč (sourozenecká sleva 25%)

Cena obsahuje: kompletní celodenní program včetně pronájmu kurtů , oběd , dopolední a odpolední
svačinu, pitný režim, odměny. 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte na recepci k rukám pana Bc. Bohumila Slavíčka
nebo ji naskenujte a pošlete na lenka.kvasova@post.cz .  Vaše přihláška bude platná po zaplacení
částky 3.600,-Kč na číslo účtu 670100-2213855618/6210 (do poznámky pro příjemce uveďte jméno
dítěte) nejpozději do 31.5.2019.

kontak : Bc. Bohumil Slavíček   604 444 448 
              Martin Kváš  732 410 252 

mailto:lenka.kvasova@post.cz


ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

Přihlašuji své dítě na příměstský tenisový tábor a svým podpisem stvrzuji, že je mi známo, že každý
účastník tábora podléhá táborovému řádu a podrobuje se ve všem pokynům trenérů. Nedodržení
táborového řádu může být potrestáno i vyloučením z tábora bez náhrady. 

Uveďte termín: 

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

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

Telefonické spojení: ...........................................................................................................................

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

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