
 

 

 

 

Místo:  

sportovní hala Radotín 

 (U starého stadionu 9,Praha 5-Radotín) 

Termín:  
 Příjezd: 29.7.2019 8:45 

 Odjezd: 2.8.2019 12:00 

 

Denní program probíhá každý den 

od  8:45 do 17:30 
Pro:  

hráče a hráčky 2009-2013 

Cena: 
 2700 Kč  

 

Na co se těšit: 
 basketbalové tréninky, doprovodné soutěže, 

trénink na písku, návštěva koupaliště Biotop, 

objevování nových sportů, a mnoho dalšího 

 

Náplň tréninků: 
 Práce na basketbalových i nebasketbalových 

dovednostech, nespecifická pohybová průprava,  

zlepšení koordinace a rychlosti 

Povinné vybavení: 
 Sálová obuv,  láhev na pití, přezůvky, světlý a 

tmavý tréninkový dres, basketbalový míč, plavky, 

průkaz zdrav. pojišťovny, odvaha, zásady slušného 

chování, tréninková morálka, tablety a telefony 

můžete v klidu nechat doma!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ceně kempu je zahrnuto: 

 1. Stravování 2. Ubytování 3. Odborné vedení na 

jednotlivých stanovištích 4. kempové triko  5. 

Skupinová fotografie celého kempu 6. Odměny pro 

nejlepší v kempových soutěžích 7. Zdravotní 

zabezpečení 8. Pitný režim 

 

Trenéři: 

Hlavním trenérem kempu je Martin Jindra 

(reprezentace U15,ředitel klubu Sokol Pražský) 

Zapojí se i další trenéři SP včetně skvělích 

kondičních trenérů a trenéři dalších extraligových 

celků z republiky 

Hosté: 

Odchovanci SP působící v NBL a reprezentačních 

výběrech ČR a další……. 

Důležité info: 
Při odhlášení více jak 30 dnů před zahájením kempu 

bude účastnický poplatek vrácen bez částky 500 Kč. 

Při odhlášení v rozmezí 30-10  dnů před zahájením, 

bude vráceno 50%, při odhlášení méně než 10 dnů 

před zahájením nebude vráconi nic, nebo bude 

situace řešena individuálně. Minimální počet 

účastníků kempu je 30. V případě, že nebude kemp 

naplněn dostatečným počtem účastníků, bude kemp 

zrušen. Přihlášeným účastníkům bude vrácen 100% 

účastnického poplatku. 

 

PŘIHLÁŠKA NA SOCOOL MINI BASKETCAMP 2019 
JMÉNO A PŘÍJMENÍ:________________________  DATUM NAROZENÍ:__________________         

RODNÉ ČÍSLO:_______________________ MATEŘSKÝ KLUB:___________________________ 

  ADRESA BYDLIŠTĚ:_____________________________________________________________ 

   ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE 

   JMÉNO A PŘÍJMENÍ:________________________ TELEFON:__________________________ 

   MAIL:______________________________________________________________________ 

   VARIANTA CAMPU:             VELIKOST TRIČKA: 
PŘÍMĚSTSKÝ        116    128     140     152     168     XS      S 

Přihláška nabývá platnosti zaplacením účastnického poplatku v plné výši  
na účet 1230522036/3030 

přihlášku odevzdejte osobně v SP, nebo elektronicky na socoolcamp@gmail.com 

 

PŘÍMĚSTSKÝ CAMP PRO MALÉ BASKEŤÁKY 


