Prázdninové kempy 2018
Vážení rodiče,
stejně jako v předchozích letech i letos jsme pro Vaše děti připravili několik termínů letních
tenisových kempů.
Kemp je určen pro děti od 4 do 15 let. Děti jsou rozděleny do skupin podle věku a pokročilosti.
Tenisté si v průběhu kempu zdokonalí své tenisové dovednosti a zlepší fyzickou přípravu, „netenisté“
a nováčci mají možnost vyzkoušet si tenis, nasát atmosféru bílého sportu a v případě zájmu se
v nové sezóně stát členy Tenisového klubu BLTC.
Tréninky probíhají 2x denně, do programu zahrnujeme fyzickou přípravu, sportovní hry a soutěže,
využíváme příjemného prostředí Lužáneckého parku. Pro nejmenší děti je připravená oblíbená
výtvarná činnost.
V případě nepříznivého počasí program zajištěn.
Kemp se uskuteční při minimálním počtu 4 dětí v dané věkové kategorii. Uzávěrka přihlášek a
plateb je 14 dní před zahájením kempu. V případě zrušení účasti dítěte na kempu 5 pracovních dnů
před zahájením bude účtován storno poplatek 500,- Kč.
Termíny:
9. - 13.7. 2018
23. - 27.7. 2018
13. - 17.8. 2018
27. - 31.8. 2018
Místo konání: Tenisové kurty BLTC Brno, Lužánecká 7, Brno.
Denní harmonogram:
8:30 – 9:00 sraz
9:00 – 11:00 trénink, fyzická a kondiční příprava / výtvarka, didaktická chvilka
11:00 – 13:00 oběd, polední pauza
13:00 – 15:00 trénink, sportovní hry a soutěže / výtvarka, didaktická chvilka
15:00 – 15:30 odchod domů
Přihlášky a platby:
Minitenis (4-7 let), Babytenis (8-9 let) Hana Tomková, tel: 777 841 499, email: haspulka@seznam.cz
Žactvo (10-15 let) Lucie Švingrová, tel. 604 442 647, email: lucie.svingrova@seznam.cz
Cena: 3.000,- Kč / dítě
V ceně: tenisový trénink (trenéři, kurtovné, míče, sportovní pomůcky), strava: menší svačinka (ovoce,
oplatek apod.), pitný režim, oběd v areálu tenisových kurtů – restaurace Tenis PUB, věcné ceny, materiál
na výtvarku.
S sebou: sportovní oblečení, vhodná sportovní obuv, pokrývka hlavy, lahev na pití, raketu (po domluvě
zapůjčíme), případně opalovací krém.

Těší se na Vás trenéři BLTC Brno!

