FB C LIB E R EC
FBC Liberec, spolek
Žitavská 727/16, Liberec 3, 46007
www.fbcliberec.cz

Letní florbalový kemp FBC Liberec
Přihláška na kemp:

https://goo.gl/forms/2lAIo6k4mSpDcM3w2
Základní informace
Termín:
Místo konání:
Cena:

26.8.2019 - 30.8.2019
ZŠ Dobiášova
1.500,-Kč

Věkové kategorie
Letní florbalový kemp FBC Liberec je určen členům pro členy oddílu FBC Liberec, hráčům a
hráčkám věkových kategorií mladší žáci, žákyně, elévové, elévky a přípravka - ročníky 2007 a mladší
– věk minimálně 4 roky). Starší kategorie chlapců a dívek mají samostatné tréninkové plány a
soustředění v Tanvaldu.

Účastnická platba
cena kempu:
1.500,- Kč
banka:
Unicredit bank
číslo účtu:
2114024894/2700
název účtu:
FBC Liberec
variabilní symbol:
ID dítěte (stejné jako na příspěvky), kdo není člen klubu bude mu ID
přiděleno, pokud budete chtít vystavit fakturu pro zaměstnavatele - vystavíme

Zahájení kempu, příchod a odchod dětí
Kemp začíná v pondělí od 7:45 do 8:30 hod., rodiče s dětmi (nebo pouze samotné děti) se
prezentují v kanceláři FBC Liberec, ZŠ Dobiášova (vstup bude označen).
Děti jsou v uvedenou dobu předány rodiči nebo pověřenými dospělými zástupci odpovědným
trenérům kempu. Současně s tím rodiče odevzdají vyplněné a podepsané „Prohlášení zákonných
zástupců dítěte“, popř. předloží doklad o zaplacení kurzu.
Ostatní dny je příjem dětí od 8:00 do 8:30. příchod dětí probíhá jedním ze dvou způsobů:
osobním předáním dítěte v uvedené době nebo samostatným příchodem dítěte po podpisu „Prohlášení
o samostatném příchodu/odchodu dítěte“.
Odchod dětí probíhá opět buď osobním převzetím dítěte v době od 16:00 nebo samostatným
odchodem dítěte po podpisu.
Žádáme rodiče, aby oznámili neúčast dítěte nebo jeho pozdní příchod v daný den do 8:30 na
telefonním čísle 734 592 400.

Program a denní plán
Kemp je zaměřen na rozvoj florbalových dovedností (vedení míčku, přihrávka a příjem
přihrávky, střelba) a dalších pohybových schopností, které souvisí s výkonem ve florbalu: obratnost,
koordinace, rychlost… Dále chceme dětem předat základní informace o zdravém životním stylu,
stravování, pitném režimu a regeneraci. Součástí kempu budou i minimálně dva tréninky zaměřené na
přípravu brankářů.
Dopolední i odpolední program bude většinou rozdělen do dvou bloků, děti jsou pod trenérským
dozorem od 8:00h do 16:00h
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Denní plán:
8:00 – 8:30
8:30 – 9:45
9:45 – 10:00
10:00 – 11:15
11:45
12:15 – 13:00
13:00
13:30 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 15:45
16:00

příchod dětí
1. trénink
výměna skupin, občerstvení
2. trénink
oběd
odpočinek – video, informace o zdravém životním stylu
svačina
3. trénink
výměna skupin, občerstvení
4. trénink
ukončení

Stravování
Pro každé dítě je zajištěn celodenní pitný režim (nutná vlastní láhev), oběd ve školní jídelně ZŠ
Dobiášova a odpolední svačina.

Personální zajištění
Zodpovědnými osobami jsou Bc. Matěj Klucho a Ing. František Příhoda, jednotlivé tréninky
povedou trenéři FBC Liberec.

Bezpečnostní ustanovení
Děti se musí chovat ohleduplně ke svému okolí, udržovat čistotu a pořádek ve všech místech
konání akce. Úhrada veškerého dítětem svévolně poškozeného materiálu bude požadována po
rodičích.
Děti musí při všech činnostech respektovat pravidla fair-play, respektovat své kolegy ve skupině
a pokyny trenéra.
Při hrubém porušení vnitřních pravidel Letního kempu, se kterými jsou účastníci seznámeni při
nástupu a rodičům jsou k dispozici u organizátorů, budou děti vyloučeny vedením Kempu z dalšího
průběhu akce a předány rodičům bez nároku na vrácení zaplacené částky.

Potřebné vybavení dětí
-

florbalová hůl nebo výstroj brankáře
sportovní oblečení do haly i ven
sportovní oblečení ven i pro případ méně příznivého počasí (tepláky, mikina, šusťáky)
sportovní obuv 2x – do haly i ven
malý batoh na osobní věci
láhev na pití
plavky, ručník, mýdlo
Doporučujeme podepsání všech věcí.

Kapesné dětí
Organizátoři nejsou zodpovědní za žádné peněžní ztráty, peníze v hotovosti nejsou nutné pro
vlastní programovou náplň akce.

Doplňující informace
Bližší informace na telefonních číslech: Matěj Klucho 734 592 400 nebo na e-mailu:
m.klucho@fbcliberec.cz
Hygienické prohlášení, viz níže str. 3, přineste prosím vytištěné a podepsané v den konání kempu
Samostatný odchod je součástí přihlášky.
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Hygienické prohlášení zákonných zástupců dítěte
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti jménem…………………………………………… s datem
narození………………………změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota
apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že by
v posledních dvou týdnech přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě
je schopno zúčastnit se akce Letní florbalový kemp FBC Liberec konaný v 5 dnech 27. 8. – 31.8. 2018.
Informace o zdravotním stavu dítěte (případné doplněné údajů uvedených na přihlášce:
V……………………………………..

Datum…………………..

……………………………………………….
Podpis zákonného zástupce dítěte
ze dne, kdy dítě nastupuje na Kemp
V průběhu kurzu nám můžete podat zprávu na telefonním čísle nebo na adrese (uveďte případné
změny proti údajům uvedeným na přihlášce):
Tel. Číslo:
Adresa:

Prohlášení o samostatném příchodu/odchodu dítěte
Prohlašuji, že moje dítě jménem ………………………………………..může na Letní florbalový kemp FBC
Liberec konaný ve dnech 27.8 – 31.8. 2018 samostatně: (zakroužkujte)
a) přicházet
b) odcházet

ano
ano

ne
ne

Beru na vědomí, že organizátoři akce mají za dítě zodpovědnost v době od 8:00 do 16:00 hod., tedy
v jeho přítomnosti na sportovním programu kempu.
V……………………………………..

Datum…………………..
……………………………………………….
Podpis zákonného zástupce
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