
        Te7 zve děti ve věku 6-13 let se zájmem o pohyb a sport na 
 

 
     

 
 

Termín:  23. - 27.8.2021 (po-pá)  
Místo: Praha 13, sportovní areál  

            FZŠ O. Chlupa 
Pro koho: děti ve věku 6 - 13 let 
CÍLEM: 
- během pěti prázdninových dní nabídnout dětem 
širokou škálu sportovních disciplín  
- sportovní program bude vhodně proložen i       

                                                       dalšími aktivitami, které dětem obohatí  prázdninové zážitky 
TRÉNINKY  
- na každý den jsou připraveny dopolední a odpolední tréninkové jednotky 
- veškerá cvičení a disciplíny jsou připravovány s ohledem na věk a výkonnost dětí 
- tréninky vedou zkušení sportovní trenéři  
- využíváme sportoviště FZŠ O. Chlupa ( venkovní sportovní areál, tělocvična), Prokopské údolí 
 
SPORTOVNÍ DISCIPLÍNY, které budou zařazeny (škála sportů je pro každou věkovou skupinu 
odlišná): atletika, orientační běh, gymnastika, rugby, florbal, házená, basketbal, fotbal, badminton, 
sotfball, stolní tenis,…. 
 
VYBAVENÍ 
Te7 zajišťuje kemp veškerým sportovním vybavením 
 
rámcový PROGRAM ( je přizpůsoben aktuálnímu počasí) 
děti se dostaví mezi 7.45 – 8.05 do areálu školy 
dopolední program (tréninkové bloky, svačina, týmové hry a programy)   
12.30 oběd 
odpolední program (tréninkové bloky, svačina, týmové hry a programy) 
16.45 – 17.00 konec denního programu, odchod dětí  
 
TYP AKCE: 
- Te7 zajišťuje denní program pro děti v čase  8.00 – 17.00.  
- akce je připravena jako ucelený vícedenní program - termín od pondělí do pátku.  
  Nelze přihlásit dítě na jednotlivé dny. Nezajišťuje přespávání dětí.   
 
STRAVOVÁNÍ 
v rámci denního programu Te7 zajišťuje pro účastníky Sport kempu: 
oběd, svačiny, pitný režim po celý den 

 
CENA :  3100 Kč za dítě     (sourozenec 3000 Kč) 
zahrnuje : přípravu a vedení programu, pronájem sportovišť, 
stravování  (svačiny, oběd a zajištění pitného režimu po celý den), pojištění 
 
PLATBA: CELÉ ČÁSTKY           číslo účtu : 218701985/0300     v.s. akce : 2105                                           
                                                     termín přihlášení a platba : do 31.5.2021 
                                  
PŘIHLÁŠKY: závazné přihlášky zasílejte e-mailem na adresu Te7   
                       tomas.egyhazi@te7.cz   
Počet účastnických míst je omezen 

 
Všem přihlášeným budou zaslány podrobné informace počátkem ČERVNA 2021                                             
 
Tomáš Egyházi, tel. : 608 30 60 38                        mail : tomas.egyhazi@te7.cz               www.te7.cz  
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