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DĚTSKÁ SPORTOVNÍ AKADEMIE

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

PRÁZDNINOVÝ SPORTOVNÍ KEMP 
 „Nic velkého nebylo nikdy dosaženo bez nadšení.“ 
Program zaměřený na různorodé aktivity, se specializací na míčové sporty. 
Každý den si procvičíme základy míčových sportů, odehrajeme turnaj či utkání. 
Program doplníme netradičními sporty a zábavnými hrami s překonáváním překážek. 
 
Obsahuje: 
Míčové sporty  Basketbal, fotbal, florbal, volejbal 
Netradiční sporty Kin-ball, net-ball, lacros, indiaca, brandball 
Raketové sporty Badminton, soft tenis 
Doplňkové aktivity Parkour, “opičí dráhy”, core pro děti, jóga 
Čtyřboj   Dovednostní soutěže 
Obsah jednotlivých programů přizpůsobujeme věku a zdatnosti účastníků.  
 
Zaměření:  Chlapci i děvčata od 7 do 12 let 
Místo realizace: vybrané ZŠ v Hradci Králové (viz termíny) 
Cena:   dle konkrétní nabídky (viz. termíny) 
Pořadatel:  Dětská sportovní akademie, s.r.o. 
Kontakt:  Ing. Kateřina Zavázalová + 420 775 696 926 

info@detskasportovniakademie.cz 
Délka programu: 
Délka jednotlivých kempů je vždy předem stanovena a je uvedena na str. Termíny. Po 
domluvě lze navštěvovat pouze část programu (vybrané dny). Částka za program se 
poměrově poníží. 
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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