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BASKETBAL, VOLEJBAL
RUGBY, HÁZENÁ
FOTBAL, FLORBAL
BADMINTON, TENIS
SOFTBALL, TEE-BALL
TEAKWONDO, JUDO
PARKOUR, AKROBACIE
PADDLEBOARD
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DĚTSKÁ SPORTOVNÍ AKADEMIE

PŘÍMĚTSKÝ TÁBOR 

SPORTOVEC 
 „Síla nepochází z fyzických schopností, ale z nezlomné vůle.“ 
Prázdninový program zaměřený na vyzkoušení tradičních i netradičních sportů. 
Soutěže, turnaje, hry i pestré chvíle odpočinku. 
Všestranný sportovní rozvoj. 
 
Obsahuje: 
Míčové sporty  Basketbal, házená, futsal, fotbal, volejbal, florbal, rugby 
Raketové sporty Badminton, soft tenis, stolní tenis, lacros, ricochet 
Pálkovací sporty Softball, tee-ball, brandball 
Bojové sporty  Teakwondo, judo 
Netradiční sporty Kin-ball, net-ball, freesbee, indiaca, footbag 
Rekreační sporty petangue, šipky, kuličky, jóga, žonglování 
Vodní program  Paddleboard, beach volejbal 
Obsah jednotlivých programů přizpůsobujeme věku a zdatnosti účastníků.  
 
Zaměření:  Chlapci i děvčata od 8 do 15 let 
Místo realizace:  vybrané ZŠ v Hradci Králové (viz termíny) 
Průběh:  pětidenní program (Po-Pa, 8.00 – 16.00) 
Cena:   1500 Kč (Nejsme plátci DPH) 
Pořadatel:  Dětská sportovní akademie, s.r.o. 
Kontakt:  Ing. Kateřina Zavázalová + 420 775 696 926 

info@detskasportovniakademie.cz 
 
Potřebné vybavení: 
Účastník musí mít vhodný sportovní oděv a obuv.  Na konkrétní sporty zapůjčíme účastníkům 
potřebné sportovní vybavení (florbalová hůl + míček, basketbalový míč,…). Na parkour a judo 
využíváme vybavení místních tělocvičen. 
Stravování - pitný režim: 
Pitný režim je k dispozici po celou dobu programu zdarma. Oběd zajišťujeme v místních 
restauracích či dovozem 80 Kč/den (polévka + hlavní jídlo). Částka za obědy se nezahrnuje do 
celkové ceny programu. Celková částka za obědy se uloží u vedoucího programu, který zajistí 
řádné zaplacení zvolených obědů. 
Počet účastníků: 
Minimální počet dětí na jeden termín je 10 osob. V případě přihlášení menšího počtu se daný 
turnus neuskuteční, přihlášeným se vrátí uhrazený poplatek. Maximální počet dětí na jeden 
termín je 30 osob. 
Zázemí - místo realizace: 
Programy sestavuje na ZŠ v Hradci Králové. Využíváme místní tělocvičny či venkovní 
sportoviště. Pro účastníky jsou připraveny šatny s umývárnou. Šatny se nezamykají, 
doporučujeme účastníky nevybavovat cennými předměty. Provozovatel neručí za odložené 
věci účastníků, za jejich případné poškození či ztrátu. 
Úrazové pojištění: 
Přihlášeným účastníkům zajišťujeme základní úrazové pojištění. Uvedené pojištění je 
zahrnuto v ceně programu.  
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