PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TENISOVÝ KEMP 2018
Možné termíny:

1) 2. – 6. 7. 2018

2) 16. – 20. 7. 2018

3) 23. - 27. 7. 2018

4) 13. - 17. 8. 2018

5) 27. - 31. 8. 2018

Zakroužkujte vybraný kurz a ostatní prosím škrtněte.
Hráč/dítě:
Příjmení ……………………………Jméno……………………Datum narození…………………
Ve kterém kalendářním roce začalo dítě hrát tenis…………
Zákonný zástupce:
Příjmení ………………………………………Jméno………………………………………….
Mobilní tel:……………………………………E-mail:…………………………………………
Uvádějte prosím e-mail, který pravidelně používáte. Na e-mail Vám bude zasláno potvrzení po obdržení zálohy a zaplacení a
informace či případné změny ohledně kurzu.
Náplň letního tenisového kempu pro děti:
9:00 nástup dětí
Dopolední program (rozcvička, tenisový trénink, svačina, hry)
Oběd
Odpolední program (tenisový trénink, pohybová příprava, kompenzační cvičení, hry, svačina)
15:30 – 16:00 vyzvedávání dětí
Dále uskutečňujeme výlet do Stromovky spojený s hrami v přírodě, proběhne návštěva Planetária Praha nebo půjdeme do ZOO
Praha. Na závěr kempu se pořádá pro pokročilejší děti turnaj.
Kempy jsou určeny jak pro úplné začátečníky, tak pro děti již hrající a to od věku 3 let do maximálně 10 let. Jsou pak utvořeny
skupinky dle výkonnosti a věku dětí. V případě špatného počasí bude náhradní program.
Ceny:
Základní cena:
Cena pro domácí:
Cena za jeden den:
Cena za jeden den bez stravy:
Cena dopoledního programu:
Cena dopol. programu-jeden den:

4 750,- Kč
4 500,- Kč (členové sparťanské akademie a školičky)
1 100,- Kč (pro kohokoliv)
1 000,- Kč (pro kohokoliv)
3 000,- Kč (pouze pro ročníky 2014 a 2015, program zahrnuje dopolední program a svačinu)
700,- Kč (pro kohokoliv, program zahrnuje dopolední program a svačinu)

*Slevy:
*Sourozenecká sleva 250,- Kč na dítě (tato sleva se vztahuje pouze na pětidenní kemp, nelze ji uplatnit na zkrácenou účast).
*Při přihlášení více než dvou kempů sleva 250,- Kč na každý další tj. na třetí, čtvrtý, pátý. (tato sleva se vztahuje pouze na
pětidenní kemp, nelze ji uplatnit na zkrácenou účast).
Minimální počet dětí pro uskutečnění kempu je šest přihlášených, pro otevření dopoledního programu pro děti ročníku 2015 se
musí přihlásit minimálně tři děti. Přihláška je platná až po zaplacení nevratné zálohy 500,- Kč. Uzávěrka přihlášek na
červencové termíny je 31. 5. 2018 a na srpnové termíny do 30. 6. 2018, tj. do tohoto data musí být uhrazena záloha. Zbývající
částku je nutné mít zaplacenu před nástupem. Změna oproti předešlým letům - úhrada je možná pouze převodem.
Úhrada kempu (záloha i doplatek) je možná pouze převodem na účet č. 501 155 000 / 2700, VS 7474 do poznámky pro
příjemce uveďte prosím jméno účastníka. V případě nemoci dítěte v době přihlášeného kempu na základě předložení
lékařské zprávy Vám bude vrácena zpět částka po odečtení nevratné zálohy 500,- Kč. V případě nemoci je také možné
nastoupit až na následující kemp.
Tímto přihlašuji výše zmíněného hráče a souhlasím s uvedenými podmínkami. Zdravotní způsobilost bude podepsána
v den nástupu.
Datum

Podpis rodiče nebo zákonného zástupce

……………………………
…………………………………………
Přihlášku můžete odevzdat na recepci v klubu nebo zaslat naskenovanou na l.laskova@tkspartapraha.cz .
Případné dotazy Vám budou zodpovězeny na telefonu 724 074 000.

