
Pokyny pro rodiče 

 

Příměstský fotbalový tábor 7.-11.8.2017 pro ročníky 

2006,2005,2004 a 2003 

a 

Příměstský fotbalový tábor 14.-18.8.2017 pro ročníky 

2011,2010,2009,2008 a 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče, děkujeme za Váš zájem o náš tradiční branický kemp. Tento rok dobíhá naše 

dvouletá dotace, proto, kdo splní podmínky, získá dotaci na kemp v podobě 500,-Kč slevy. 

Upozorňujeme, že musí splnit veškeré podmínky hlavně administrativně, jinak slevu 

nemůžeme poskytnout, protože se dítě nezapočítá do celoklubové dotace. Děkujeme za 

pochopení a věřím, že na místě s  tím nebude problém.  



Doplňující informace: 
V pondělí při nástupu registrace od 7:45 do 8:45 

 

Platba v hotovosti při nástupu: 

 
s dotací člen ABC Braník = 1900,-Kč 

bez dotace člen ABC Braník = 2400,-Kč 

s dotací ostatní členové = 2900,-Kč 

bez dotace ostatní členové = 3400,-Kč 

 
Dokumenty v originálech při nástupu: 

 

Kemp s dotací = podpořená osoba je rodič 
1. přihláška – řádně vyplněná a podepsaná 

2. potvrzení ze zaměstnání, osvč nebo úřad práce – srpnové datum – za oba rodiče 

pokud je v přihlášce uvedeno, že žijí pouze s  jedním rodičem v domácnosti, tak stačí 

potvrzení pouze od tohoto rodiče 

3. smlouva s rodiči – řádně vyplněná a podepsaná 

4. monitorovací list – řádně vyplněný a podepsaný s datem zahájení a s datem zakončení, 

stačí pouze od jednoho rodiče  

5. prohlášení zákonných zástupců o zdravotním stavu dítěte 

  

Kemp bez dotace 
1. přihláška – řádně vyplněná a podepsaná 
2. prohlášení zákonných zástupců o zdravotním stavu dítěte 

 

Obecný harmonogram: 

Každý hráč dostane na úvod tričko a kšiltovku. Na konci kempu jako každoročně malý upomínkový 

dárek. Kromě fotbalových tréninků bude na hráče také  čekat zpestření v podobě plážového fotbalu a 

volejbalu a doprovodných aktivit. Prosím, aby měl každý hráč s sebou dostatečné oblečení dle počasí, 

obuv, lahev na pití a hygienu.  

sraz 8:00-8:45 - pro hráče není v tuto dobu připraven žádný program, proto pokud Vás 

neomezují pracovní povinnosti, můžete dorazit později nebo sám hráč 

9:00-11:30 trénink+ svačina 

11:30-13:00 oběd a odpočinek 

13:00 – 14:00 týmové mimofotbalové aktivity  

14:00 – 16:30 trénink + svačina 

16:30 konec 

 



Realizační týmy: 
 

Ročník 2011 a 2010 – Jan Šabacký, Jan Pořízek a Martina Šárová 

Ročník 2009 – Jan Kokštejn a Filip Jozič 

Ročník 2008 – Filip Bednařík a Roman Stejskal 

Ročník 2007 – Martin Hauft a Petr Silovský 

 

Ročník 2006 – Martin Hejno a Filip Bednařík 

Ročník 2005 – Marek Juska a Jiří Řemenář 

Ročník 2004 a 2003 – Michael Lukič a Filip Jeřábek  

 

 
 

 

Těšíme se a předem Vám děkujeme za spolupráci. Organizátoři si vyhrazují právo na změnu, 

zejména v realizačních týmech.  
 

Organizační tým: Petr Silovský, tel. 604 665 843, petr.silovsky@seznam.cz 

                                Lenka Dömeová 
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