FOTBALOVÝ KEMP ITÁLIE
Na fotbalový kemp u moře se každoročně sjíždějí hráči z celé České republiky. Hotel se nachází
150 metrů od písečné pláže. Pozvolný vstup do moře je ideální pro děti všech věkových kategorií.
FOTBALOVÝ KEMP ITÁLIE - I. TURNUS
Termín: 5. 7. - 14. 7. 2019
Věková kategorie: 7 - 14 let
Cena: 12.000 Kč
Počet účastníků: 48
Lokalita: Caorle, Itálie
Přihláška: děti přihlašujte zde.
FOTBALOVÝ KEMP ITÁLIE - II. TURNUS
Termín: 12. 7. - 21. 7. 2019
Věková kategorie: 7 - 14 let
Cena: 12.000 Kč
Počet účastníků: 48
Lokalita: Caorle, Itálie
Přihláška: děti přihlašujte zde.
Cena zahrnuje celodenní program, odborný dohled, vstupy na sportovičtě, fotbalová hřiště,
ubytování a stravování na českém hotelu s českou kuchyní a vstup do aquaparku. Každý účastník
obdrží láhev na pití, vak na kopačky, triko s logem kempu a další věcné ceny včetně účastnického
poháru. Dvanáct let zkušeností - 100 % záruka kvality.

DOPRAVA
Doprava je zajištena luxusními autobusy. V každém autobuse je klimatizace, polohovatelné
sedačky, TV s DVD, bezpečnostní pásy, teplé a studené nápoje a WC. Vyjíždíme v pátek večer a
brzy ráno jsme na místě. Účastníky nabíráme na cestě na předem domluvených místech.
ODJEZD V PÁTEK
18:30 Česká Lípa, KD Crystal
19:15 Mladá Boleslav - parkoviště OC Olympia
20:15 Praha – Černý Most, zastávka MHD č.250 (směr centrum) pod parkovištěm Makro
20:30 Praha – Průhonice, McDonald´s na dálnici směr Brno
22:00 Tábor – čerpací stanice u Mc Donald´s
23:00 Č. Budějovice - prodejna Peugeot
Ráno jsme kolem 8:00 na místě. Stavíme přímo u hotelu.
PŘÍJEZD V NEDĚLI
Návrat plánován v neděli v ranních hodinách. Budeme rodiče v průběhu cesty informovat online.

STRAVA A UBYTOVÁNÍ
Ubytování a stravování je zajištěno na českém hotelu s českou kuchyní.

STRAVA
• Kvalitní pitný režim po celý den ve formě vod a slazených nápojů.
• Snídaně švédské stoly.
• Oběd se skládá z teplé polévky a pečiva.
• Svačina pečivo a ovoce
• Teplá večeře. Možnost výběru ze dvou jídel.
Dětem tato varianta stravování plně vyhovuje vzhledem k počasí a fyzické zátěži. Máme
dvanáctileté zkušenosti s pořádáním sportovních pobytových akcí u moře.
UBYTOVÁNÍ
• Dvou až čtyř lůžkové pokoje.
• Vlastní sociální zařízení na pokoji.
• Na hotelu wifi zdarma.
Po celou dobu konání máme nedaleko hotelu hned několik možností pro kvalitní sportovní vyžití
(multifunkční hřiště, travnaté hřiště, parky a píščité pláže).

TÁBOROVÝ PROGRAM KEMPU
Hlavní myšlenkou projektu je, aby se kemp stal odměnou za celosezonní dobře odvedenou práci
ve svém mateřském klubu nebo motivačním prvkem při rozhodování, zda se fotbalu nadále
věnovat či nikoli. Projekt dokáže oslovit a navzájem propojit fotbalisty všech výkonostních skupin.
Fotbalový kemp Itálie je fotbalový kemp a tábor v jednom, což dává organizátorům ještě větší
variabilitu při tvorbě a realizaci někdy náročného, ale vždy zajímavého programu. Každodenní
turnaje a táborové hry provedou účastníky celým kempem. Projekt je také vhodný pro relaxaci
aktivní formou a regeneraci po náročné sezóně. Vzhledem k termínu konání této akce i příjemným
vstupem do letních prázdnin. Moře bude pro účastníky každodenní odměnou.
Děti si vždy nejvíce pamatují poslední dny, proto bude táborový program postupně vrcholit.
Předposlední den vyhlásíme nejlepší týmy, hráče a skokany kempu. Záverečný den máme pro děti
bonus. Navštívíme hlavní aquapark v Caorle.
Není nic lepšího. Cestou domů budeme vzpomínat na společné zážitky. Postupně spokojeně
usneme. A než se nadějeme, jsme v brzkých ranních hodinách zpátky doma v České republice.

FOTBALOVÝ PROGRAM KEMPU
Naším hlavním cílem je dělat dětem radost, plnit jim jejich přání a posilovat v nich lásku k fotbalu a
sportu všeobecně. Jste na správném místě!
Tréninky vedou kvalifikovaní trenéři, kterým chceme být oporou v jejich dalším vzdělávání. Každý
trenér má na starost vždy přidělenou skupinu nebo tréninkový blok. Maximální počet členů v
jedné skupině je osm pro zajištění individuálního přístupu ke každému z nich.

Pozornost věnujeme rozvoji motorických dovedností. Hrajeme turnaje různých forem. Zaměříme

se na techniku. Zapracujeme na přebírání míče. Zdokonalíme se ve střelbě a v přesnosti
přihrávek. Budeme odvážní v situacích jeden na jednoho. Zlepšíme obratnost, rychlost reakce na
vzniklé situace a naučíme se na hřišti lépe spolupracovat při všech herních cvičeních.
Máme k dispozici dvě multifunkční hřiště, hlavní travnatou plochu a další dvě tréninkové plochy s
kompletním zázemím v útrobách stadionu. Čekají na nás také velice oblíbené turnaje v plážovém
fotbalu. Místní dlouhé pisčité pláže jsou pro tuto hru přímo stvořeny.
Těšíme se na Tebe!

