
FOTBALOVÉ KEMPY PRO DĚTI
Organizátor: Sportovní městečko, z. s.
Internetové stránky: www.fotbaloveprazdniny.cz
Kategorie: holky / kluci 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005
Datum a místo: 29. 6. - 4. 7. 2018, Sportovní areál Zákupy
Registrace: http://fotbaloveprazdniny.cz/cs/kempy/fotbalove-prazdniny-kempy-7-14-let

FOTBALOVÝ KEMP - Již tradičně netradiční pobytový tábor zaměřený nejen na fotbal, ale také 
na sport obecně. Je ideální  možností pro aktivní relaxaci a regeneraci po náročné sezóně a 
vzhledem k termínu konání i příjemným vstupem do letních prázdnin. K tomu navíc skvělí vedoucí 
a praktikanti s již letitými zkušenostmi, které budou vaše děti brát za výborné kamarády a parťáky.


Programové zajímavosti: Každý den jiný soupeř, jiná zábava, jiné herní dovednosti. Těšte se na 
spoustu fotbalových tréninků, zápasů a turnajů. Chybět nebude ani sportovní olympiáda, lesní 
dobrodružné hry, bazén, sauna a další regnerační procedury nebo celodenní výlet plný zábavy. 
Všechny aktivity jsou pod dohledem pedagogů a kvalifikovaných trenérů. Zajištěny výborné 
podmínky pro maximální vyžití i kvalitní odpočinek. Tábor plný fotbalu a nevšedních zážitků je tu.


Stravování a pitný režim Pitný režim zajištěn nonstop v chlazených nádobách ve formě 
slazených vod a pitné vody. Každý hráč navíc obdrží při prezentaci láhev na pití a tu bude mít 
neustále u sebe. Snídaně se skládají z různých druhů pečiva, sýrů, salámů, pomazánek a džemů. 
K pití každý najde své a to v podání čaje, vynikajícího kakaa nebo slazené vody. Svačiny nabídnou 
jogurty, pečivo, ovoce a zeleninu. K obědu polévka, salát a teplé jídlo. Dále teplá večeře a sváča.

Další informace: Bc. Martin Hanoušek, +420774688580, sportovni.mestecko@gmail.com

Budíček Rozcvička Dopolední program Odpolední program Večerní program

07:30 - 07:45 08:00 - 08:20 10:00 - 12:00 15:00 - 18:00 19:00 - 21:00

Snídaně Svačina Oběd Svačina Večeře Druhá večeře

08:30 - 09:00 10:30 - 11:00 12:30 - 13:00 16:00 - 16:30 18:00 - 18:30 21:00 - 21:30
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