LETNÍ TENISOVÝ KEMP TŠ MK 2018
Pořadatel:

Miroslav Kij
Na Příkopech 45
674 01 Třebíč
IČO: 704 49 899
Tel.: 603 375 461
Mail: mkij@tenisova-skola.com
Web: www.tenisova-skola.com

Začátek kempu:
Konec kempu:
Doprava:
Trenéři:
Pro koho je kemp určen:

Sobota 25.8.2018 v 13:00 ve sportovním areálu
Mlýnhotel, Vílanec u Jihlavy
Čtvrtek 30.8.2018 v 14:00
Samostatně
Miroslav Kij, Šimon Horký
pro všechny zájemce od 7 let, kteří již hrají na velký kurt

Cena:

5.900,- / hráče

Cena obsahuje:

5x nocleh v hotelu
Plná penze
Kompletní využití areálu (rezervované jsou 3 tenisové
kurty, dále možnost využít stolního tenisu a stolního
fotbalu)
Tréninky s trenérem
Sparingy a tréninkové zápasy
Tréninkové vybavení
Společný program
Bowlingový turnaj
Venkovní bazén – dle počasí

Za příplatek je k dispozici:

Bowling navíc - 180-250,-/hod dle časového pásma
Kulečník – 10,-/hru

Úhrada:

Záloha ve výši 2.000,- při předání přihlášky nebo na č.ú.
1364353143/0800, do poznámky napište jméno hráče + KEMP SRPEN
2017, 3.900,- nejpozději do 31.7.2018 v hotovosti u M. Kije nebo na
stejné číslo účtu.

Přihláška:

Osobně u M. Kije nejpozději do 31.6.2018 nebo naskenovaná emailem.

Seznam věcí:

Vybavení na tenis (rakety, obuv)
Oblečení na tenis (triko na tenis 2-3x, šortky či sukni 2-3x, ponožky 5x,
tepláková souprava 1x, kšiltovka či kšilt 1x)

Ostatní věci (oblečení pro volný čas, ručníky 3x, spodní prádlo 5x,
pláštěnku, pantofle, pyžamo, hygienické prostředky, léky, krém na
opalování, lahev na pití, drobné peníze, společenské hry, karty, věci na
psaní adt.)
Podmínkou účasti je vyplnění závazné přihlášky, úhrada zálohy + doplatku ceny za kemp ve
stanoveném termínu, vyplnění prohlášení rodičů, kopie karty pojištěnce, pokud dítě užívá
léky, tak je mít s sebou a předat v písemné formě s podpisem rodičů informace M. Kijovi, jak
je dítě užívá.
Po příjezdu se hráči ubytují a bude následovat předání instrukcí. První jídlo bude večeře,
proto si s sebou vezměte nějakou svačinu na odpoledne. Ve čtvrtek budeme končit obědem.

