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NNAA  TTUURRNNAAJJ  NNEEBBOO  BBEEAACCHH  KKEEMMPP  

DDOO  SSLLAAVVKKOOVVAA!!  

 

OD KVĚTNA DO ZÁŘÍ - 6 kurtů na beachvolejbal 
 (bazén k dispozici červen až srpen) 

 
Dobrý den, 

 
rádi bychom Vám nabídli možnost uspořádání beachvolejbalového turnaje nebo beachkempu a současně 

poznat historické město Slavkov u Brna. Městské koupaliště s šesti bechvolejbalovými kurty, zámek, sportovní centrum 

Bonapart a golfové hřiště se nacházejí v samotném centru města. 

Dle počtu osob vám zorganizujeme turnaj v beachvolejbale (dvojice, trojčlenné nebo 4 členné týmy), případně 

v beachtenise, beachfotbale nebo v kombinaci těchto sportů. V průběhu akce je možnost celodenního využití 

bazénu (9 – 21 hod.) a klubových prostor - nová krytá terasa s altánem a beachbarem, klubovna, WC a sprcha, 

mikrovlnka, WIFI zóna, internet, velkoplošná TV, HIFI souprava s ozvučením. Nabízíme také grilování, využití 

stylového krbu a dětský koutek (pískoviště, trampolína, skluzavka). 

OBLÍBENÉ JE ZAKONČENÍ TURNAJE NA CENTRKURTU ZA UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ VČETNĚ BEACHPÁRTY! 

Dle požadavku jsme schopni připravit občerstvení jako jsou kotlíkový guláš, grilované steaky, raut a jiné 

speciality. Součástí baru je výčepní zařízení a lednička s mnoha druhy nápojů. 

V případě větších skupin (nad 50 osob) je možné využít další zázemí koupaliště (bar s TV, restaurace, kulečník…) 

 
CENA PRONÁJMU: 120 Kč/hod./kurt 

 

ZÁZEMÍ MĚSTA: 
Zámek se zámeckou zahradou (cca 200 m) 

Golfové hřiště a obora v sousedství 
 
 

ROZPOČET CELODENNÍ AKCE PRO 20 (40) OSOB: 
CELKEM 3.500 KČ (7.000 KČ) 

Pořadatel a rozhodčí turnaje 1.000 Kč, každý hráč min. 6 zápasů po 30 minutách, dvojice, trojčlenné nebo čtyřčlenné 
týmy, finále za umělého osvětlení na centrkurtu, 24 (48) zápasů po cca 30 min + rozcvičení 1.900 Kč, celodenní 

vstupné na koupaliště 30 Kč/osobu. 
 

DOPRAVA: 

 Integrovaný dopravní systém pro vlakové a autobusové spojení – IDS JMK. Cena jízdného mimo integrovaný 
dopravní systém na trase Brno – Slavkov je 32 Kč. Velká frekvence spojů - cca 20 min. 

 

UBYTOVÁNÍ: 

Je možné využít několik kategorií typu ubytování s variantou množstevních slev. 
Manželé Zvonkovi, Jiráskova 366, tel.: 544 221 658, (250 Kč), 250 m 

Pension„RADOST“, paní Jedličková, Smetanova 524, tel.: 737 904 095, (300 Kč), 450 m 

Hotel „OLGA“, paní Dobešová, Zborovská 45, tel.: 544 221 326, (od 400 Kč), 350 m a jiné 

  


