DUKLAKEMPY 2022 - I. TURNUS
Vážení rodiče,
níže naleznete důležité informace k I. turnusu našich letošních Duklakempů.
Termín: ne 3. 7. 2022 - pá 8. 7. 2022 (začíná se v neděli svačinou, končí v pátek svačinou)
Adresa: Resort Green Valley, Chotýšany 16, http://www.green-valley.cz/
Prezence a ubytování: neděle 3. 7. 2022, 14:00-14:45
Slavnostní zahájení pro rodiče i hráče: neděle 3. 7. 2022, 15:00
Ukázkový trénink pro rodiče: pátek 8. 7. 2022 od 9:30, bude upřesněno
Slavnostní zakončení pro rodiče a hráče: pátek 8. 7. 2022, 11:30
Odjezd: pátek 8. 7. 2022, po 12:00
Prosím o respektování uvedených časů. Pokud dorazíte s větším časovým předstihem, nemůžeme se
Vám plně věnovat. Děkujeme za pochopení.
Prezence probíhá ve velké pergole. Začnete zápisem u zdravotníka, kde předáte všechny dokumenty
potřebné k účasti na kempu. Pokud dítě užívá léky, tak je také odevzdáte. Následně se seznámíte
s trenérem skupiny, ten Vám podá další informace. Po zapsání je prostor na ubytování.
Na baru je možnost dětem nahrát na účet libovolnou částku, ze které se jim budou položky v průběhu
kempu odečítat. Poslední den si vyzvednete zbylé peníze, případně doplatíte „manko“ – pokud jej
povolíte. Další hotovost není potřeba.
Budeme rádi, pokud zůstanete na slavnostní zahájení, kde Vám představíme všechny členy týmu, který
se bude starat o Vaše děti. Dozvíte se zde i další informace k průběhu kempu a závěrečnému dni.
Jste rovněž zváni na poslední tréninkovou jednotku, která se bude konat v pátek dopoledne. Po ní
proběhne slavnostní ukončení kempu. Děti obdrží kartičky, skupinové fotky a pamětní listy.
Zároveň bude možné zakoupit věci z fanshopu Dukly za sníženou cenu.
V pátek si na Vás trenéři vyhradí čas a pro zájemce proběhnou konzultace, kde si společně s Vašimi
dětmi shrnete uplynulý kemp.
Následuje několik doporučení:
● Zkontrolujte platnost kartičky zdravotní pojišťovny dítěte.
● Zkontrolujte expiraci léků, které budete nechávat na kempu. Léky nesmí být prošlé a datum
expirace musí být čitelné.
● Mobilní telefony, herní konzole, tablety a jiné dražší věci dětem nezakazujeme, ale
nedoporučujeme. Zda je Vašemu dítěti ponecháte, je na Vašem uvážení, za tyto věci a jejich
poškození či ztrátu neneseme odpovědnost.
● Děti mají zajištěný pitný režim po celý pobyt a 5 jídel denně. Nedoporučujeme vézt s sebou
sladkosti.
Veškeré dění na kempu můžete každý večer sledovat na www.facebook.com/FKDuklaPrahaMladez a
webu https://www.duklakempy.cz/2022-i-turnus nebo na Instagramu @duklakempy.
Těším se na viděnou na kempu.
S úctou
Maruška HAVLASOVÁ
koordinátorka Duklakempů

