
                                                                                                         
                                                                     

                           

                              

                                       Hádzanársky kemp bratov Straňovských

                                                  26.07.  -  30.07. 2021

Základné informácie: Hlavný tréner kempu –  Mikuláš Kucsera

• Tréneri -  Mikuláš Kucsera, Martin Straňovský, Tomáš Straňovský, 

• Zúčastniť kempu sa môžu deti narodené od ročníka 2014 a staršie,  ktoré budú 

rozdelené do skupín podľa veku a výkonnosti

• Účasť je podmienená vyplnením prihlášky, tlačiva o bezinfekčnosti (odovzdať 1. deň 

Kempu) ) a zaplatením účastníckeho poplatku

• Každý deň 4 hodiny odborného tréningu pod vedením trénerov

• Kemp sa uskutoční v ŠH Milenium a priľahlých športoviskách

• Každý účastník obdrží tričko kempu, suveníry, ... 

• Každý účastník je povinný dodržiavať a správať sa podľa pravidiel kempu

• Príjazd a odjazd si zabezpečujú účastníci samostatne

• Sprievodný program

V cene kempu je zahrnutý : obed, pitný režim počas celého dňa, občerstvenie, ovocie, 

vstupenky na podujatia, celodenná starostlivosť a dozor o dieťa.

Povinné vybavenie:

  - halová obuv

  - obuv na von

  - plavky, uterák, šlapky

  - vlastná fľaša

 - chuť do tréningu 
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Kontakt:         t.č.:      0905/894233   Tomáš Straňovský
                                        0908/777703    Radka Horváthová
                        mail: :    tjstart@tjstart.sk 

 Poplatok: 80,- eur  na č.ú. SK72 0900 0000 0000 3474 5174

                                                               Záväzná prihláška
 
Meno:                         Priezvisko:                             Meno alebo prezývka:                                                
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                            
                                                                                                                  (bude na tričku )
 
Adresa:
Dátum nar.: 
Telefónne číslo/ hráč:
Kontakt. osoba (rodič) - Meno/Tel.číslo :
Trieda: 
Mail:

Veľkosť trička: (označiť veľkosť): 
      v.128              v. 140                v. 152                 v. 164                     M                L
 
 
Kontakt:     MHC Štart Nové Zámky, Jiráskova 25, 940 63 Nové Zámky 
 Mail:            tjstart@tjstart.sk
 t.č.:               0905/894233   Tomáš Straňovský
                       0908/777703    Radka Horváthová

 na číslo účtu MHC Štart NZ :        SK72 0900 0000 0000 3474 5174                                              
                                                                

TERMÍN KEMPU :      26.07.  -  30.07. 2021   (pondelok - piatok)

CENA:  80,-  eur

MIESTO:  Športová hala Milénium, Nové Zámky a  priľahlé športoviská

                                                                            .........................................................
                                                                             Podpis zákonného zástupcu:
 

Termín na odovzdanie prihlášky (príp. zaslať mailom) a úhradu poplatku je najneskôr do 
28.6.2021.

Denný program:
      8:00                      príchod dieťaťa
      8:30 - 11:00       tréningová jednotka
      11:30 - 13:00                   obed
      14:00  - 15:45   tréningová jednotka                                                             
                                                                       
      16:00                    ukončenie dňa   - odchod dieťaťa
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