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BEACHVOLEJBALOVÝ 

KEMP PRO DĚTI  
 

SK BEACHVOLLEYBALL SLAVKOV NABÍZÍ 
ZAJÍMAVÝ PROGRAM PRO DĚTI NA OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN.  

 

 
 

Děti se naučí pohyb v písku 

a základní beachvolejbalové návyky 

pod odborným pedagogickým vedením. 

 
Na závěr kempu bude uspořádán turnaj v minibeachvolejbale. 

Kemp je určen pro děti od 7 do 14 let. 
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Kdy: PONDĚLÍ - PÁTEK PONDĚLÍ - ČTVRTEK 

Kategorie   7 –   9 let                  1. – 4. července 

Kategorie 10 – 14 let    1. – 4. července 

Kategorie 10 – 14 let                  15. – 19. července                             

Kategorie 10 – 14 let                      5. –   9. srpna  
    

Kde: koupaliště Slavkov u Brna  

Program: 2 x denně tréninky (9:30—11:00, 14:00—15:30) 
 

Po–čt (pá):        9:00 sraz u pokladny na koupališti 
                       9:30 — 10:30 > dopolední trenink- 1. část 
                     10:30 –  10:45 svačina 
                      10:45 — 11:15 > dopolední trenink- 2. část 
                      12:00—13:45 oběd, zábavné odpoledne, osobní volno  
                       13:00—14:00 relaxační volno s možností využití bazénu za dohledu trenéra 
                      13:45—15:30 > odpolední trenink 
                       15:30—16:00 relaxační volno s možností využití bazénu za dohledu trenéra a  
                       volný odjezd dětí. Možnost dřívějšího příchodu a odchodu po dohodě s trenérem. 

                       Rodiče mohou od 15. hod využít snížené vstupné (20 Kč) 
Pátek (čt):      9:00—16:00 celodenní turnaj v minibeachvolejbalu s polední pauzou na oběd a 
      vyhlášením výsledků, v průběhu turnaje možnost využití bazénu za dohledu        
                       trenéra 

Cena: 1.700 Kč (4 denní) a 2.100 Kč (5 denní) /osoba/kemp (cena nezahrnuje 
pojištění). 
Cena zahrnuje tréninky s trenéry s pedagogickým (učitelka tělocviku ze ZŠ) a odborným 
(trenérská beach třída III.) vzděláním, beachtričko , pronájem kurtu včetně míčů, pitný režim 
(kohoutková voda + sirup), oběd, 2 x svačinka, vstup na koupaliště a bazén, sprchu, organizaci 
turnaje, ceny do turnaje. 

Tip: Zkuste využít variantu financování formou příspěvku od zdravotních pojišťoven, kdy je 
možné čerpat úplnou nebo částečnou úhradu! 
Povinná výbava: kopie kartičky zdravotní pojišťovny, sportovní oblečení (trenýrky, plavky 
nebo druhé bermudy, 2x tričko s krátkým rukávem, v případě chladnějšího počasí tepláková 
souprava + sportovní obuv do tělocvičny), krém na opalování, lahev na pití, pokrývka hlavy, 
osuška a sluneční brýle 
Dětem se bude individuálně věnovat po celý den trenér včetně výdeje oběda. Na bazén se bude 
chodit společně vždy jen za dohledu trenéra (max. skupinky po 8 dětech). Děti budou mít 
k dispozici zázemí beachvolejbalového areálu (klubovna, terasa, WC a sprcha, WIFI, mikrovlnka, 
HIFI souprava s ozvučením). V relaxačním volnu možnost beachbadmintonu a jiných her. 
K dispozici je nový altán se zázemím – TV a stolní hry. Kemp se koná, i když je koupaliště 
zavřené. V případě chladnějšího počasí je k dispozici krb pro vytápění, sušení a grilování. 
 

NÁHRADNÍ PROGRAM: trénink v tělocvičně nebo prohlídky zámku  
 

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE: 
Olga Zehnálková – 776 558 980, ZehnalkovaO@seznam.cz  

Martin Ondra - 774 579 437, mixxy@seznam.cz 

Lubomír Kuchta – 602 518 192, beachvolleyball@volny.cz 
 

Více info o klubu na: www.beachvolleyballcz.cz  
 Pohled na bazén a beachvolejbalové kurty na slavkovském koupališti 
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