
Informace
 Chcete, aby Vaše dítě prožilo zajímavý týden plný sportovních                   
 aktivit se svými vrstevníky? Přihlaste ho do našeho letního    
 kempu, kde se rozhodně nudit nebude! Zažije spoustu zážitků 
se svými kamarády a hlavně se něco nového přiučí. Kemp je 
zaměřen  na  zdokonalení  se  ve  fotbalových  dovednostech, 
zejména poté na práci s míčem, řešení situací 1 na 1 a chybět 
nebude ani  samotná hra.  Dále  se  zaměřujeme na pohybové 
schopnosti dítěte a jejich rozvoj pomocí soutěží a her.

Sportovní  a  fotbalový  letní  kemp  se  bude  konat  na 
sportovištích  SK Petřín  Plzeň  a  SK Plzeň  1894,  v  případě 
nepřízně počasí bude zajištěna Městská sportovní hala. Kemp 
probíhá  ve  sportovním,  především  fotbalovém  duchu  pod 
vedením licencovaných trenérů  fotbalu, atletiky a pedagogů. 
Stravování je zajištěno v mistní restauraci “Na Péčku”,  a to 
formou  oběda  (polévka  +  hlavní  chod),  svačiny  a  pitného 
režimu.  Účastníkům jsou  samozřejmě  k  dispozici  šatny  na 
převlečení a uložení svých osobních věcí.

Kapacita  kempu je  početně  omezená.  Kemp je  vhodný  pro 
děti narozených v letech 2010 - 2004.

Kontakt
Tomáš Pfleger, 

tel.: 732 682 521, 

e-mail: pfleger.tomas@gmail.com

Veškeré informace včetně přihlášek jsou k dispozici u našich 
klubových trenérů

Cena
-Při odevzdání přihlášky a zaplacení do 31. 5. 2017 

- pro členy klubu SK Petřín Plzeň - 300,—/den

- pro nečleny klubu - 400,—/den

-Při odevzdání přihlášky a zaplacení do 31. 7. 2017

- pro členy klubu SK Petřín Plzeň - 350,—/den

- pro nečleny klubu - 450,—/den

Termíny 

7. 8. 2017 - 11. 8. 2017 

14. 8. 2017 - 18. 8. 2017 

21. 8. 2017 - 25. 8. 2017 

28. 8. 2017 - 1. 9, 2017 

Každý den v těchto termínech, 
vždy od 7:30 do 16:00 

Modelový den 

7:30 - 8:00 - Příjezd účastníků 

8:30 - 10:00 - Rozvoj 
pohybových schopností 

10:15 - 10:45 - svačina 

11:00 - 12:15 - Rozvoj 
individuálních herních 
schopností 

12:30 - 13:15 - Oběd 

13:15 - 14:15 - Odpočinek 

14:30 - 15:30 - Skupinové hry 

15:30 - 16:00 - Odjezd 

V ceně zahrnuto 

- Odborný dohled 
licencovaných trenérů a 
pedagogů 

- Lékařský dohled 

- Strava 

- Pitný režim 

- Celodenní program

SPORTOVNÍ A FOTBALOVÝ LETNÍ KEMP 
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