
Týdenní prázdninové příměstské kempy 
 
Pro koho jsou kempy určeny: 
Pro děti a mládež od 6 do 18 let ze školy plážového volejbalu, tak i pro ostatní. 
Zúčastnit kempu se může úplně každý! 
 
Kempy jsou vhodné jak pro začatečníky, tak i pro pokročilé. Budou rozděleny do 
dvou katergorií: 
- mladší - začátečníci až mírně pokročilí (cca. 6 - 12 let) 
- starší - mírně pokročilí až pokročilí (cca. 12 - 18 let) 
 
Kapacita je nastavena na max. 10 dětí na jeden kurt, minimální počet účastníků pro 
konání kempu jsou 4 děti. 
  
Termíny: 

2. - 16.7. 2021  

19. - 23.7. 2021 

26. - 30.7. 2021  

2. - 6.8. 2021  

9. - 13.8. 2021 

16. - 20.8. 2021  

23. - 27.8. 2021   

Program: 
Po-Čt 
8 - 8,30 hod - sraz 
8,30 - 9 hod - společná rozcvička, rozdělení do skupin 
9 - 10,30 hod - trénink, sportovní aktivita 
10,30 - 11,00 hod - svačina (ovoce,...) 
11,00 -12,00 hod - trénink, sportovní aktivita 
12 - 13,30 hod - společný oběd, polední klid 
13,30 - 15,00 hod - trénink, sportovní aktivita 
15,00 - 15,30 hod - svačina (ovoce,...) 
15,30 - 16,30 - trénink, sportovní aktivita 
16,30 - ukončení programu 
Pá 
Stejný denní režim, sportovní program vyplněn závěrečným turnajem 
15,00 - ukončení programu 
  
Tréninky probíhají od pondělí do pátku na beach volejbalových kurtech. Kemp 
zahrnuje tréninky beachvolejbalu, fyzickou připravu, doplňkové sporty, kompenzační 



cvičení atd. 
V pátek je kemp ukončen závěrečným turnajem! 
 
Během obědové pauzy probíhá společné stravování v naší kantýně, kde je šíroká 
nabídka denních jídel včetně fit & styl pokrmů. V ceně kempu, každý den hlaní jídlo + 
polévka, 2x svačina (ovoce, tatranky.....) 
Pitný režim během dne ve sportovní akademii v podobě připravených barelů s vodou 
a šťávou zajištěn po celý týden. 
 
Cena: 3.950,- Kč/dítě/týden 
  
Platba: do 30.6.2021 
  
převodem na účet: 107-1694630297/0100 (do zprávy pro příjemce celé jméno dítěte + termín 
kempu)  
  
Cena nezahrhuje: 
- pojištění dítěte (proti úrazu, proti krádeži, či ztrátě věcí, zrušení účasti v případě 
nemoci atd.) 
 
Přihlášky: 
Přes web nebo na beachskola@domyno.cz + povinné vyplnění formuláře! 
Formulář ZDE 
  
Pro více informací volejte na tel: 775 981 809, nebo pište na email: 
beachskola@domyno.cz 
 


