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Florbalový klub OLYMP FLORBAL, z.s. připravil letní soustředění pro hráče z florbalových kroužků a závodních družstev. Na soustředění 
se budou děti věnovat především rozvíjení florbalových dovedností a tělesné pohyblivosti. Pro hráče je připraveno velké množství pes-
trých florbalových cvičení a zábavných sportovních her. Zároveň budou mít možnost si mezi svými vrstevníky najít mnoho kamarádů a 
společně s nimi zažít spoustu skvělých zážitků. Mimo sportovní aktivity se děti každý večer zúčastní bohatého společenského programu.

PŘIHLÁŠKA:
Přihlášku je možné předat trenérům, nebo zaslat v elektronické 
podobě na info@fbkolymp.cz či poštou na adresu: 
OLYMP FLORBAL, z.s., Pod Stárkou 36/4, Praha 4, 140 00. 
Online přihlášku naleznete na stránkách www.fbkolymp.cz/kemp

TERMÍN:
13. – 17. 8. 2018 — ročníky 2007 a mladší
20. – 24. 8. 2018 — ročníky 2006 a starší

PRO KOHO JE SOUSTŘEDĚNÍ URČENO:
Pro hráče narozené v roce 2000 a mladší. Na soustředění budou rozděleni do 
tréninkových skupin podle věku.

MÍSTO – UBYTOVÁNÍ, SPORTOVIŠTĚ:
Soustředění proběhne v Železném Brodě. Ubytování s jídelnou se nachází ve stejné 
budově. Sportovní areál je vzdálen 400 metrů od ubytování a nachází se zde 
velká sportovní hala, venkovní hřiště s umělým povrchem, atletický ovál a pískové 
hřiště na volejbal.

DOPRAVA:
Hromadný odjezd v pondělí ráno a návrat v pátek večer. Je možné domluvit individuální 
dopravu. Přesné informace k odjezdu a příjezdu zašleme společně s organizačními 
informacemi s dostatečným předstihem před odjezdem. 

STRAVA:
Plná penze – snídaně, teplý oběd a teplá večeře, 2× svačina + pitný režim. Umíme 
zajistit bezlepkovou dietu.

ZPRAVODAJSTVÍ:
Každý den večer během konání soustředění bude na internetových stránkách 
oddílu (www.fbkolymp.cz) vyvěšeno shrnutí celého dne včetně významných 
událostí a autentických fotografií.

CENA A PLATBA:
3 700 Kč (v ceně je zahrnuto vše – ubytování, pronájem sportovišť, strava, doprava, 
trenéři, zdravotník, zábavný program). Společně s přihláškou je nutné předat 
zálohu 2 000 Kč. Zbytek částky je nutné uhradit nejpozději do 31. 5. 2018. Možné 
zaslat i převodem na oddílový účet č. 22235222/2010, do zprávy pro příjemce 
stačí napsat jméno účastníka. Přijímáme i platby od zaměstnavatele či přes 
Edenred Ticket Benefi ts.

POŘADATEL:
OLYMP FLORBAL, z.s., Pod Stárkou 4, Praha 4, IČ: 26575418, www.fbkolymp.cz

DALŠÍ INFORMACE:
Doplňující informace (např. seznam potřebných věcí, čas odjezdu aj.) budou 
předány rodičům přihlášených hráčů na kontakty uvedené v přihlášce nejpozději 
30 dní před odjezdem.

Na našem příměstském florbalovém kempu stráví děti den plný sportu a zábavy. Děti jsou přijímány každý den ráno dle Vašich 
možností a k večeru jsou opět předávány. Postaráme se tak o Vaše ratolesti v době, kdy se věnujete své práci.

PŘIHLÁŠKA:
Přihlášku je možné předat trenérům, nebo zaslat v elektronické 
podobě na info@fbkolymp.cz či poštou na adresu: 
OLYMP FLORBAL, z.s., Pod Stárkou 36/4, Praha 4, 140 00. 
Online přihlášku naleznete na stránkách www.fbkolymp.cz/kemp

TERMÍN:
VÁNOČNÍ KEMP

27. 12.–29. 12. 2017

LETNÍ KEMP

16. 7.–20. 7. 2018

23. 7.–27. 7. 2018

30. 7.–3. 8. 2018 

6. 8.–10. 8. 2018 

7.30 až 17.30 (příjem dětí  od 7.30 do 9.00, vyzvednout děti  bude 
možné od 16.00 do 17.30).

PRO KOHO JE KEMP URČEN:
Pro děti ve věku od 5 do 15 let, na místě budou rozděleny do skupin dle věku. 

MÍSTO:
Praha 4 (příjem na adrese: Pod Stárkou 36 / 4, Praha 4).

PROGRAM:
Florbal, míčové a kolektivní hry, základní atletická průprava, relaxační 
program.

STRAVA:
Dopolední svačina, teplý oběd, odpolední svačina, pitný režim.

CENA A PLATBA:
Vánoční kemp – 1 300 Kč za týden / 500 Kč za den
Letní kempy – 2 200 Kč za týden / 500 Kč za den 
(je možné se přihlásit na celý týden či na jeden samostatný den). 
Platba musí proběhnout před nástupem na 
příměstský kemp. Platba může být 
provedena v hotovosti, nebo na účet 
22235222/2010.

POŘADATEL:
OLYMP FLORBAL, z.s., Pod Stárkou 4, Praha 4, IČ: 26575418, 
tel.: 736 746 866, info@fbkolymp.cz, www.fbkolymp.cz

DALŠÍ  INFORMACE:
Doplňující informace (seznam potřebných věcí, organizace, atd.) 
budou předány na kontakty uvedené v přihlášce nejpozději 10 dní 
před nástupem na příměstský kemp.

TERMÍN SOUSTŘEDĚNÍ:

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:

ADRESA BYDLIŠTĚ:

DATUM NAROZENÍ:

KONTAKT NA RODIČE:
(telefon a e-mail)

PODPIS RODIČE:
(podpisem souhlasíte
s provozními podmínkami)

TERMÍN KEMPU:

JMÉNO A PŘÍJMENÍ:

ADRESA BYDLIŠTĚ:

DATUM NAROZENÍ:

KONTAKT NA RODIČE:
(telefon a e-mail)

PODPIS RODIČE:
(podpisem souhlasíte
s provozními podmínkami)

PROVOZNÍ PODMÍNKY:
• Účastník je závazně přihlášen po odevzdání 

podepsané přihlášky a uhrazení zálohy.
• Počet účastníků je omezen, při překročení kapacity 

rozhoduje datum přihlášení.
• Před nástupem na soustředění musí účastník před-

ložit potvrzení o bezinfekčnosti, potvrzení lékaře 
o zdravotní způsobilosti k účasti na soustředění 
a kopii karty zdravotní pojišťovny. Vzory všech 
potřebných dokumentů a bližší informace budou 
včas předány přihlášeným účastníkům. Bez těchto 
dokumentů není možné přijmout účastníka na 
soustředění.

• Účastníci se musí řídit pokyny pořadatele.
• Účastníci mají zakázáno pít alkohol, kouřit a užívat 

jiné návykové látky. Při porušení tohoto zákazu a při 
opakovaném nezvladatelném chování si pořadatel 
vyhrazuje právo vyloučit účastníka bez náhrad.

• Účastníci nejsou pořadatelem úrazově pojištěni. 
• Odhlášení účastníka po závazném přihlášení se 

řídí následujícími podmínky: odhlášení 60–31 dní 
před odjezdem storno poplatek 50 % z celkové ceny 
soustředění, odhlášení 30–7 dní před odjezdem 
storno poplatek 70 % z celkové ceny soustředění, 
odhlášení v kratší době storno poplatek 100 %. 
V případě zdravotní indispozice se 
na základě lékařského potvrzení 
vrací celá částka krácená o  ma-
nipulační poplatek ve výši 500 Kč.

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ FLORBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ
V ŽELEZNÉM BRODĚ

PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ FLORBALOVÝ KEMP
2018

Termín pro přihlášení je 31. 3. 2018. Celkový počet účastníků je omezen


