
PŘÍMĚSTSKÝ FOTBALOVÝ TÁBOR 
Fotbalový tábor je jedinečným projektem, jehož vyvrcholením je exkluzivní fotbalový 
turnaj, na který se sjedou tábory z dalších měst. Hrát se bude 3+1 a vše bude spojeno 
hlavně se zábavou a radostí ze hry. V rámci týdne dojde na tréninky, bazén, regenecaci a 
jiná dobrodružství.



Termín: 15. 7. - 19. 7. 2019

Věková kategorie: 8 - 11 let


PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ČESKÁ LÍPA 
Lokalita: Česká Lípa (FK Arsenal Česká Lípa)

Příhláška: děti přihlašujte zde.


PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR LIBEREC 
Lokalita: Liberec (areál FK Krásná Studánka)

Příhláška: děti přihlašujte zde.


PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR JABLONEC NAD NISOU 
Lokalita: Jablonec nad Nisou (areál Jiskra Mšeno) 
Příhláška: děti přihlašujte zde.


PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR MLADÁ BOLESLAV

Lokalita: Mladá Boleslav (areál FK Mladá Boleslav)

Příhláška: děti přihlašujte zde.


CENA: 3000 Kč
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PROGRAM TÁBORA  
Hlavní myšlenkou projektu je, abychom byli nápomocni klubům v rámci náborů a práce s 
mládeží. Vzhledem k termínu konání tábory dětem vyplní volný čas, pomohou rodičům 
během letních prázdnin a klubům zaměstnají jejich svěřence opět zábavou a fotbalem.


Příměstský fotbalový tábor je fotbalový kemp a tábor v jednom, což organizátorům dává 
ještě větší variabilitu při tvorbě a realizaci někdy náročného, ale vždy zajímavého 
programu. Tím zároveň koncepce projektu dokáže oslovit široké spektrum dětí a může se 
zároveň stát i motivačním prvkem, zda se fotbalu nadále věnovat či nikoliv.


V průběhu tábora na nás čekají tréninkové jednotky, fotbalové a další všesportovní 
turnaje, bazén, multifunkční hřiště, regenerace, fotbalové kvízy a mnoho dalšího. Vše 
zakončíme fotbalovým turnajem mezi tábory. Vyhodnotíme nejlepší týmy, hráče a 
účastníky kempu.


Už se nemůžeme dočkat!




STRAVA, CENA A REGISTRACE 
Po celý den zajištěn kvalitní pitný režim ve formě vod a slazených nápojů. Stravovat se 
budeme třikrát denně. Čeká na nás odpolední svačina, plnohodnotný oběd a odpolední 
svačina.


• Svačina (ovoce, pečivo)

• Oběd v restauraci (polévka, druhé jídlo)

• Svačina (ovoce, jogurt, pečivo)


Cena zahrnuje celodenní program, odborný dohled, vstupy na sportovičtě, fotbalová 
hřiště, stravování, vstupy do bazénu a výlet na celodenní turnaj. Každý účastník obdrží 
vak na kopačky, triko s logem kempu a další věcné ceny včetně účastnického poháru.


Přihláška: Příměstský tábor Česká Lípa


Přihláška: Příměstský tábor Liberec


Přihláška: Příměstský tábor Jablonec nad Nisou


Přihláška: Příměstský tábor Mladá Boleslav


Vídíme se na kempu!
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