Letní badmintonový camp klubu Badminton Sharks Brno
určený pro turnajové hráče všech věkových kategorií (U11-U19)
TERMÍN:
9. 8. – 14. 8. 2020 v Letovicích. Budeme mít k dispozici 5kurtovou halu (V Zahradách
1a, Letovice), venkovní posilovnu, koupaliště, kurty na plážový volejbal, rybníky a pěknou přírodu
všude kolem.
CENA:
5 100 Kč. Cena zahrnuje intenzivní badmintonovou a atletickou přípravu včetně
kompenzačního cvičení, ubytování na Masarykově SŠ Letovice (5 nocí), celodenní stravu (6 dní
snídaně, obědy, večeře, příp. druhé večeře) od nedělního oběda do páteční večeře, pitný režim po
celý den, badmintonové míčky a campové tričko. Platby přijímáme jen převodem na klubový účet Fio:
2700574717/2010. Prosíme o zálohu 1 500 Kč. Doplatek 3 600 Kč uhraďte prosím do 9. 8. 2020 (do
poznámky prosím uveďte „jméno hráče a badminton camp Letovice“).
SRAZ:

V neděli 9. srpna do 9:00 hod u ubytování - domov mládeže Masarykovy SŠ Letovice
(Tyršova 489/8) - první tréninková fáze začíná v 10:00 hod.

UKONČENÍ:

V pátek 14. srpna v 17:30-18:00 hod u ubytování - domov mládeže Masarykovy SŠ
Letovice (Tyršova 489/8)

PŘEDBĚZNÝ PROGRAM: 8:30 – 11:30 dopolední tréninky, 14:30 – 17:30 odpolední tréninky, 19:00 –
20:00 večerní zápasy, hráče rozdělíme do 4 výkonnostních skupin.
S SEBOU:
Sportovní oblečení a obuv do haly, raketu, švihadlo, jógamatku nebo karimatku,
venkovní oblečení a obuv (i pro případ nepříznivého počasí), pláštěnku, opalovací krém, blok, psací
potřeby, přezůvky, hygienické potřeby, plavky, dle uvážení lékárničku, hudební nástroj a deskové hry.
Mobilní telefony a další elektroniku bude trenérský team na noc vybírat po vzoru reprezentačních
soustředění.
TRENÉŘI:

Jakub Bitman, Lukáš Holub, cvičitelka jógy Kateřina Utíkalová a trenérský team
Badminton Sharks – Tomáš Voves, Michael Bauer, Hynek Šabacký, Alžběta
Suškevičová

PŘIHLÁŠKA:
Přihlášku prosím vyplňte a pošlete výhradně na email: brnosharks@gmail.com.
Každá přihláška bude potvrzena. Každý hráč při nástupu předá Bezinfekčnost, Zdravotní způsobilost
a kartičku zdravotní pojišťovny nebo její kopii. Vzorové formuláře Vám zašleme na mail.
KONTAKTY:
Lenka Borkovcová – 728 841 338, Tomáš Voves – 725 891 077
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘIHLÁŠKA NA KLUBOVÝ BADMINTONOVÝ CAMP BADMINTON SHARKS BRNO
V LETOVICÍCH v termínu 9. 8. - 14. 8. 2020
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Velikost trička (pánské XS-XXL, dámské WS-WXL):
Jméno a příjmení rodiče:
E-mail:
Mobil:
V Brně dne
Podpis rodiče/zákonného zástupce

