
PŘÍMĚSTSKÝ KEMP 2019 - LUŽICE 

Florbal Hodonín z. s. pořádá příměstský kemp pro hráče a hráčky. Účast na kempu je povinná pro všechny 

hráče a hráčky klubu. 

Místo:   sportovní hala Lužice, U Stadionu 982/18 

Termín: 28. 8. – 30. 8. 2019 (středa – pátek) 

Cena:   500,- Kč 

 
Sraz:   každý den kempu v 8:30, konec tréninkového dne v 15:00 

S sebou:  vybavení na trénink do tělocvičny a ven – vhodná obuv, flaška na pití, svačinka, popř. další věci dle 

instrukcí 

Kemp bude probíhat formou dvoufázového tréninku, který bude zaměřen na fyzickou a herní přípravu. Strava se bude 

objednávat ráno, a to každý den kempu. Oběd proběhne přímo při kempu, platí se v hotovosti ráno každý den kempu, 

cena obědu 100,- Kč (polévka + hl.jídlo). Pitný režim bude zajištěn. 

Podrobnější informace obdrží přihlášení hráči od svých trenérů. Závaznou přihlášku odevzdejte paní Králové do 31. 5. 

2019. Platba proběhne v plné výši do 20. 6. 2019. 

 

Závazná přihláška: 

Přihlašuji své dítě…………….....................….…...............     datum narození…………………...................... 

na příměstský kemp, který proběhne v termínu 28. 8. – 30. 8. 2019 na sportovní hale v Lužicích. 

V Hodoníně dne…………………...........     Podpis rodičů: ...................…………………................................ 
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