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Tenisový camp Mariánské Lázně – 20.-25.7.2020 

Obecné a organizační informace 

 

Vážení, 

Tenisový camp je pravidelně pořádaný TK ROJA z.s. a i v roce 2020 proběhne v Mariánských Lázních. 

Děti budou ubytované přímo v tenisovém areálu TK Skalník. 

 

Za řádný průběh je zodpovědný: 

vedoucí campu a šéftrenér Bc. Roman Chmelík (728 459 217). 

 

Další členové organizačního týmu: 

Trenér - Jan Pilecký (602 394 562) 

Trenér – Michal Dušek 

Trenér – Jan Šmucler 

Vedoucí volnočasových aktivit – Lucie Chmelíková (725 952 116) 

Zdravotník - Klára Mathauserová (604 646 009) 

 

Organizační informace 
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Odjezd: pondělí 20.7.2020 v 8:45 od kurtu TK Roja (sraz 8:15 – 8:30 na kurtech) – odvoz dětí a věcí 

bude společný (prosím toho, kdo bude ochoten děti odvézt, aby mě co nejdříve kontaktoval, ať 

zajistíme dostatek míst v autech). 

Příjezd: sobota 25.7.2020 mezi 12:00 – 14:00 na kurty TK Roja. 

 

Platba: viz přihláška - cena campů 5.500,- pro členy klubu a 6.000,- pro nečleny klubu 

V ceně je zahrnuto ubytování, celodenní strava (snídaně, obědy, večeře) v blízkém hotelu (Svoboda), 

pronájem kurtů, trenéři, zdravotník. 

 

Těším se na Vás, 

Vedoucí tenisového campu 

Bc. Roman Chmelík 

 

 

 

Doporučené oblečení, výbava: 

 Vhodné oblečení na sport a další aktivity 

 Plavky 

 Šátek nebo čepice (kšiltovka) 

 Tenisová raketa 

 Ručník, osuška 

 Opalovací krém a repelent 

 Sportovní obuv 

 Pantofle 

 Dále dle vlastních potřeb 

 Plastová lahev na pití (alespoň 1litr, stačí 

PETka) 

 Batoh  

 Kapesné dle uvážení (doporučujeme 

300,- až 600,- Kč) 

 Knížka, karetní hra a další pomůcky 

zpříjemňující pobyt a krácení volného 

času, kterého ale moc není 

 Penál s psacími potřebami, poznámkový 
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 blok 

 Rozhodnete-li se dítěti přibalit mobilní 

telefon, elektroniku, značkové oblečení a 

drahé šperky, nezodpovídáme za 

případné poškození nebo ztrátu.  

  


