
   

  

 
 
Vážení rodiče, 
 
velmi si vážíme Vašeho zájmu o naše kempy. Ráda bych Vás touto cestou seznámila s bližšími informacemi Vámi 
vybraného turnusu našich kempů.  
 
Začneme časovým plánem kempu. Prosím o respektování časových plánů. Pokud dorazíte dříve, nemůžeme se Vám 
plně věnovat. Děkujeme za pochopení. 
 
Prezence probíhá ve velké pergole, v areálu budete nasměrováni. Začnete zápisem hned u vchodu. U zdravotnice 
předáte všechny dokumenty potřebné ke kempu, případně odevzdáte léky. Následně si najdete Vašeho trenéra, 
seznámíte se a vyzvednete si Váš balíček. Po zapsání máte prostor na ubytování. 
 
Budeme rádi, pokud zůstanete na slavnostní zahájení, kde Vám představím všechny členy týmu, který se bude 
starat o Vaše děti. Dozvíte se zde i podrobnější informace k závěrečnému dni. 
 
Časový harmonogram: 

II. turnus Chotýšany  

Termín: 9.7.-14.7.2017  

Místo: Chotýšany, areál Green Valley, http://www.green-valley.cz/ 

Prezence a ubytování: neděle 9.7, od 14:00 do 14:45 

Slavnostní zahájení: neděle 9.7, 15:00 (pro hráče i rodiče) 

Slavnostní ukončení: pátek 14.7, 13:00 (pro hráče i rodiče) 

Odjezd: pátek 14.7, 13:30 

 
 
Jste rovněž zváni na poslední tréninkovou jednotku, která se bude konat v pátek dopoledne (o přesném čase Vás 
budeme informovat). Po ní budou mít děti poslední oběd. Po obědě následuje slavnostní ukončení. 
V pátek si na Vás trenéři vyhradí čas a proběhnou konzultace, kde si společně s Vašimi dětmi shrnete uplynulý 
kemp. 
 
Veškeré dění na kempu můžete každý večer sledovat na www.facebook.com/FKDuklaPrahaMladez. Příspěvky na 
stránce jsou dostupné i bez registrace na sociální síti. 
 
Na závěr mám pro Vás doporučení.  
Mobilní telefony, herní konzole, tablety a jiné dražší věci dětem nezakazujeme, ale nedoporučujeme. Zda je 
Vašemu dítěti ponecháte, je na Vašem uvážení, za tyto věci a jejich poškození neneseme odpovědnost. 
Děti mají zajištěný pitný režim po celý den a 5 jídel denně. Není nutné mít s sebou hromady sladkostí. 
Peněžní hotovost není nutná. Dětem je možnost při nástupu nahrát na účet pod jejich jménem libovolnou částku, 
ze které se jim budou položky odečítat. Poslední den Vám budou vráceny zbylé peníze, případně doplatíte 
„manko“. 
 
 
Těším se na viděnou na kempu. 
 

Se sportovním pozdravem 
 

                  Maruška SŮROVÁ 
      manažerka kempu 

http://www.green-valley.cz/
http://www.facebook.com/FKDuklaPrahaMladez

