
   

  

 
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 přímo v areálu, budete zde nasměrováni. Začnete zápisem u zdravotnice, kde 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 k prohlídce areálu a můžete si věci vybalit v šatnách. 
 
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 programu a závěrečnému dni. 
 
Časový harmonogram: 

V. turnus Juliska  

Termín: 31.7.- 4.8.2017  

Místo: ASC Juliska, Na Julisce 28, Praha 6 

Prezence: pondělí 31.7, od 7:30 do 8:00 

Slavnostní zahájení: pondělí 31.7, 8:15 (pro hráče i rodiče) 

Slavnostní ukončení: pátek 4.8, 15:30 (pro hráče i rodiče) 

Příchody: každý den 7:30-8:00 

Odchody: každý den 16:30-17:00 

 
Jste rovněž zváni na poslední tréninkovou jednotku, která se bude konat v pátek odpoledne od 14:00. Po ní 
následuje slavnostní ukončení. 
V pátek si na Vás trenéři vyhradí čas a proběhnou konzultace, kde si společně s Vašimi dětmi shrnete uplynulý 
kemp. 
 
Při příchodu a odchodu je nutné se nahlásit trenérovi, ke kterému je dítě zařazeno, nebo manažerce kempu. 
Prosíme o důsledné dodržování. 
Omluvy na jednotlivé dny hlaste, prosím, formou SMS nebo emailu, manažerce kempu. 
 
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, 2x svačinu a oběd. Není nutné mít s sebou hromady sladkostí. 
Peněžní hotovost není nutná. V areálu jsou pouze automaty. 
 
 
Těším se na viděnou na kempu. 
 

Se sportovním pozdravem, 
 

        
        Maruška HAVLASOVÁ (SŮROVÁ) 

      koordinátorka kempu 

http://www.facebook.com/FKDuklaPrahaMladez

