Sportovní léto dětí v Suchdole
2022
Sportcentrum Suchdol ve spolupráci s TJ ČZU pořádají v Praze 6 – Suchdole pro děti ve věku od
6-15 let sportovní týdny.

Informace na stránkách –www.sportovniletodeti.cz

TERMÍNY:

I. termín:
II. termín:
III. termín:

11. - 15.7.2022
22. – 26.8.2022
29. – 31.8.2022

ZAHÁJENÍ REGISTRACE PŘIHLÁŠEK ZAČNE 25.4.2022!!!!
Přihlášky zaslané dřív bohužel neregistrujeme! Děkujeme za pochopení!
Přihlášky k vyplnění online na: www.sportovniletodeti.cz
MÍSTO: Sportovní areál ČZU Praha 6 – Suchdol
(spojení – metro A – stanice Dejvická – bus č.147, 107 na zastávku Kamýcká)

Věk dětí: 6–15 let
PLATBA KURZŮ:

Platby nejpozději do 15.6.2022!!
Prosím u plateb přes BP o uvedení jména dítěte. Po 15.6.2022 bude účet již zablokován.
Platba v hotovosti první den tábora bude možná pouze po předchozí domluvě a to do
15.6.2022.

Ceny kurzů:

I. + II. turnus
III. turnus

3 200,- (zaplacení do 31.5.22)
3 300,- (zaplacení do 15.6.22)
1 900,- (zaplacení do 31.5.22)

2 000,- (zaplacení do 15.6.22)
ZPŮSOB ÚHRADY:
Platby převodem na účet u České Spořitelny
Číslo účtu - 0163702349/0800
Specifický symbol - rodné číslo dítěte
Variabilní symbol - 076
Zpráva pro příjemce - uvést celé jméno dítěte a termín kurzu!!!

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
08:00
08:30 -10:00
10:00 -10:30
10:30 -12:00
12:00 -13:00
13:00 -14:00
14:00 -16:00
16:00

příchod a sraz na vrátnici Sportcentra Suchdol
I. sportovní blok
svačina (tu dětem zajišťují rodiče sami)
II. sportovní blok
oběd
odpolední klid
III. sportovní blok
rozchod domů

PROGRAM: jednotlivých bloků bude vytvořen podle věku a dovedností dětí s přihlédnutím
k aktuálnímu počasí. Děti budou rozděleny podle věku do pěti skupin po 10-12, ve kterých
se budou účastnit jednotlivých aktivit.
Po celý den budou děti pod pedagogickým dozorem v době sportovní činnosti i v době
volna. Dětem budou poskytnuty v průběhu týdne obědy, odpolední svačinky a pitný režim.
SPORTOVNÍ AREÁL:
Fotbalové hřiště (travnaté, umělé), tenisové kurty, venkovní basketbalové hřiště,
beachvolejbalové kurty, velká a malá tělocvična, plavecký bazén a blízké okolí
SPORTOVNÍ AKTIVITY:
Fotbal, frisbee, tenis, softbal, petanque, přehazovaná, volejbal, florbal, basketbal, aerobik,
plavání a hry ve vodě, hry na louce dětském hřišti, hry v lese, štafety, soutěže, krocket

Na začátku tábora musí dítě odevzdat kopii kartičky pojištění!
Informace a přihlášky :
Vedoucí: Lucie Janíková
Kontakt: lucie.janikova@email.cz, tel.: 607 555 595

