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Příměstský kemp FBC Panthers Liberec ve Sport Parku Liberec
1. Základní informace
Termín:
Místo konání:
Cena:

23.8. - 27.8.2021
Hala míčových sportů Aréna a Sport Park Liberec
2.000,- Kč

Příměstský kemp mládeže pořádaný klubem FBC Panthers Liberec v areálu Sport Parku Liberec pro hráče i hráčky
z řad florbalového klubu i neflorbalové veřejnosti.
Přihlášky zaslat nejpozději do pátku 15.8.2021. Úhrada příměstského kempu pak do 20.8.2021. Číslo bankovního
účtu 2400825641/2010, do popisu zprávy uvést jméno hráče – příměstský kemp.
Případné další informace nebo dotazy na telefonním čísle: 777 868 812 – Jan Burkoň nebo na klubovém emailu:
fbc-panthers@fbc-panthers.cz.

2. Program příměstského kempu
Kemp je obsahově zaměřen na rozvoj nejen florbalových, ale obecně sportovních a pohybových dovedností,
hraní kolektivních her. Chybět nebude i atletická olympiáda. Do programu je zahrnut třeba také celodenní výlet,
noční stezka odvahy, společné spaní v hale nebo bowling.
V rámci kempu budou denně 2 tréninkové jednotky v hale a 2 na venkovních sportovištích Sport Parku Liberec.
Děti jsou pod trenérským dozorem od 8h do 16h.

3. Začátek příměstského kempu, příchod a odchod dětí
Kemp začíná v pondělí 23.8.2021, prezentace od 7:45h do 8h. Rodiče s dětmi se prezentují trenérům v hale
Míčových sportů v areálu Sport Parku Liberec. Prosíme o informaci ohledně samostatného příchodu a odchodu
dětí (formulář v příloze přihlášky).
Ostatní dny je příchod dětí od 7,45h a probíhá jedním ze dvou způsobů: osobním předáním dítěte v uvedené
době nebo samostatným příchodem dítěte po podpisu „Prohlášení o samostatném příchodu/odchodu dítěte“.
Odchod dětí probíhá opět buď osobním převzetím dítěte v době od 16h nebo samostatným odchodem dítěte dle
prohlášení o samostatném odchodu dítěte.
O případném pozdním příchodu nebo neúčasti dítěte v daný den nás prosím informuje na telefonním
čísle777 868 812 – Jan Burkoň.

4. Stravování
Stravování zajištěno v nedaleké restauraci. Svačina vlastní. Pro každé dítě je zajištěn celodenní pitný režim
(nutná vlastní láhev).

5. Sportovní vybavení dětí
Florbalová hůl (nebo výstroj brankáře)
Sportovní obuv do haly i ven
Sportovní oblečení do haly i ven
Sportovní taška/batoh na osobní věci
Láhev na pití

FB C P AN THE R S L IB E R EC
FBC PANTHERS LIBEREC, z.s.
Květinová 1223/9, 460 01 Liberec 1
www.fbc-panthers.cz

Přihláška na příměstský kemp mládeže FBC Panthers Liberec
Termín a místo konání: 23.8.-27.8.2021, Hala míčových sportů Aréna a Sport Park Liberec
Cena: 2.000,- Kč
Vyplněnou přihlášku prosím zašlete na e-mail: fbc-panthers@fbc-panthers.cz nejpozději do 15.8.2021. Úhrada
příměstského kempu do 20.8.2021.

Jméno a příjmení:
……………………………………………………………………………………
Datum narození:
Rodné číslo:

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Adresa bydliště:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon na rodiče:

……………………………………………………………………………………

e-mail na rodiče:
……………………………………………………………………………………
Ostatní informace:
(zdravotní omezení,
časové omezení, apod.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Informace k přílohám:
Formuláře: Hygienické prohlášení a Samostatný příchod/odchod dítěte, přineste prosím vytištěné a podepsané v
den konání kempu.

Informace k platbě:
Číslo účtu:
Variabilní symbol:

2400825641/2010 (Fio banka)
jméno ve zprávě pro příjemce – příměstský kemp

V ……………………………. dne …………………………

……………………………………………………………………………………

podpis zákonného zástupce
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Hygienické prohlášení zákonných zástupců dítěte
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti jménem …………………………………………… s datem
narození………………………změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem,
teplota, apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil karanténní opatření. Není mi
též známo, že by v posledních dvou týdnech přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly
přenosnou nemocí. Dítě je schopno zúčastnit se akce příměstského kempu mládeže FBC
Panthers Liberec konané ve dnech 23.8.-27.8.2021.
Informace o zdravotním stavu dítěte (případné doplnění údajů) uvedených na přihlášce:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
V ……………………………………..

Datum: ………………………...
……………………………………………….
Podpis zákonného zástupce dítěte
ze dne, kdy dítě nastupuje na Kemp

Prohlášení o samostatném příchodu/odchodu dítěte
Prohlašuji, že moje dítě jménem ……………………………………….. může na příměstský kemp
mládeže FBC Panthers Liberec konaný ve dnech 23.8.-27.8.2021 samostatně: (zakroužkujte)
a) přicházet
b) odcházet

ano
ano

ne
ne

Beru na vědomí, že organizátoři akce mají za dítě zodpovědnost v době od 8h do 16h, tedy v
jeho přítomnosti na sportovním programu kempu.
V ……………………………………..

Datum ………………………...
.………………………………………………..
Podpis zákonného zástupce dítěte

