Letní příměstský kemp
FBC Liberec
Přihláška na kemp probíhá přes klubový informační systém

Základní informace:
Termín:

22.8. – 26.8.2022

Místo konání:

ZŠ Dobiášova a ostatní sportoviště

Cena:

2 400,- Kč
v ceně kempu jsou zahrnuty přejezdy, stravování, pitný režim a ostatní
doprovodné aktivity (viz. níže)

Zaměření kempu:

Kemp je zaměřen především na florbal, nebude ovšem nouze i o další
pohybové aktivity

Ročníky narození:

2008 – 2015 (přípravka – starší žáci/starší žákyně)

Platba:

přes fakturu v KISu

Přihláška:

v klubovém informačním systému (KIS)

Přihláška veřejnost:

přes email sekretar@fbcliberec.cz

Uzávěrka přihlášek:

31.7.2022

Maximální kapacita kempu:

80 míst

Doplňující informace:

v případě odhlášení dítěte z kempu alespoň 3 dny předem, bude
vrácena celá částka, v ostatních případech bude poměrově upravena
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Ostatní informace:
Zahájení kempu, příchod a odchod dětí
Příměstský kemp začíná v pondělí (22.8.2022). Příchod v časovém okně 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 vyplněnou bezinfekčnost, formulář samostatného
odchodu a případně další potřebné dokumenty.
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 15:30 nebo samostatným
odchodem dítěte po podpisu uvedeného „Prohlášení“.
Denní plán:
7:45 – 8:30

příchod dětí

8:30 – 11:30

1. blok aktivit

11:30

oběd

12:00 – 12:30

polední klid

13:00 – 15:30

2. blok aktivit

15:30 – 16:00

ukončení dne a odchod (vyzvednutí dětí)

Stravování
Zajištěno – oběd, svačiny i pitný režim.
Personální zajištění
Zodpovědnými osobami jsou Bc. Matěj Klucho a Ing. František Příhoda. Tréninky povedou i Radek
Valeš a Prokop Ferdan. Nápomocni budou i další 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.
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Při hrubém porušení vnitřních pravidel Jarního 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, čepice)



sportovní obuv 2x – do haly a ven



malý batoh na osobní věci



láhev na pití



plavky, ručník, plavecké brýle



respirátor

Kapesné dětí
Organizátoři nejsou zodpovědní za žádné peněžní ztráty, peníze v hotovosti nejsou nutné pro vlastní
programovou náplň akce.
Doplňující informace
Kontaktní osobou pro dotazy je ohledně přihlášky a platby je sekretář klubu sekretář oddílu Prokop
Ferdan (sekretar@fbcliberec.cz). V případně zájmu o průběh a náplň kempu můžete kontaktovat
šéftrenéra klubu Matěje Klucha (m.klucho@fbcliberec.cz).
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