
 

SPORTOVNÍ KEMP 2015  

INFORMACE 

 
Místo: Zruč nad Sázavou, sportovní hala města Zruč nda Sázavou,               
ul.Na Pohoří 
Termín: 22. – 29. 8. 2015 
Věk: 10–20 let 
Počet účastníků: 45 
Cena: 2400,-Kč 
  
V ceně je zahrnuto: doprava, doprava do bazénu(Kolín), ubytování, 
strava, pitný režim, program, trenéři a zdravotnický dozor, materiál, 
odměny, pojištění 
 
Soustředění je pořádáno ve spolupráci s DDM Praha 9 – www.ddmpraha9.cz 
 

Sraz před odjezdem na soustředění 
Sraz účastníků bude v sobotu 22.8.2015 v 8:15 hod. na parkovišti obchodního domu 
OBI na Proseku. Odkud pojedeme přistaveným autobusem do Zruče nad Sázavou. 
 

Ukončení soustředění 
Odjezd je společný pro všechny účastníky soustředění. Doprava je zajištěna autobusem 
na sobotu 29.8.2015 po snídani v 9,30hodin. Plánovaný návrat do Prahy na stejné místo 
odjezdu na soustředění tj.parkoviště u obchodního domu OBI je cca 10,30hodin. Junioři 
a kadeti (dvě družstva) budou v neděli po soustředění navazovat turnajem o Velkou 
cenu Prahy. 
 

Strava a ubytování 
Stravování a pitný režim je zajištěno v plném rozsahu v nedaleké restauraci a v 
prostorách haly. V sobotu 22.8. se začíná večeří a v sobotu 29.8. končíme snídaní. 
Ubytování v prostorách sportovní haly je ve vlastních spacacích. Pozor, všichni si 
vezměte s sebou karimatku na spaní. Spí se v prostorách sportovní haly. 
 

Sportoviště 
Soustředění bude probíhat v prostorách haly, kde jsou k dispozici 3 kurty, a na 
venkovním volejbalovém kurtu. K dispozic také dva beach volejbalové kurty a atletický 
ovál. 
 

Co nezapomenout 
● od rodičů podepsané prohlášení 
● originál kartičky zdravotního pojištění 

  peníze na drobné útraty  
● bezinfekčnost 
● švihadlo 
● tenisák 

 plavky do bazénu 
 
 
 

Kromě klasického vybavení na sportování na ven i do tělocvičny připomínám – boty do 
tělocvičny, boty na ven, čepice, karimatku, která se dá použít jako podložka při cvičení, ti 
kdo mají vlastní balon vezmou ho sebou, aby jsme měli na každého účastníka jeden 
balon. 
Případné dotazy na tel.: 602 937 919 – Ondřej Pastrňák 
Případné dotazy týkající se organizačního zajištění akce (platba, přihlášky, fakturace ....) 
na tel.:731562076 – Karel Sláma (vedoucí akce DDM P9) 

 


