


Vážení a milí přátelé a příznivci ženského fotbalu,

brněnský fotbalový klub Lokomotiva Brno, účastník 1. ligy žen a juniorek pořádá LETNÍ
PŘÍMĚSTSKÝ FOTBALOVÝ KEMP DÍVEK na svém nově zrekonstruovaném stadionu v Brně
Horních Heršpicích, kde jsou pro účastníky kempu k dispozici 2 krásná travnatá hřiště a
samozřejmě zrekonstruovaná budova s kvalitním zázemím.

Pro Vaší dceru máme připraveny fotbalové tréninky, celodenní pravidelnou stravu (2 svačiny,
oběd a celodenní pitný režim), doprovodný program, ceny a suvenýry.

Náplní tréninkových jednotek bude rozvoj nejen fotbalových dovednosti, ale také různé
fotbalové soutěže, mini-turnaje a závěrečný turnaj s vyhlášením výsledků a předáním cen.

Jako zpestření bude minimálně jeden trénink veden v anglickém jazyce, aby Vaše dcera
vyzkoušela, jak se cítí hráč po přestupu do zahraničního klubu a uvědomí si, že je dobré být
jazykově vybaven už ze školy.

V rámci kempu uskutečníme doprovodný program, který bude upřesněn před začátkem kempu
Neváhejte nás kontaktovat s Vašimi dotazy, rádi je zodpovíme na tel. 723449778



Závazná přihláška  
DÍVČÍ   kemp Lokomotiva Brno  

od 31.7. do 4.8.2023 
 Lokomotiva Brno Horní Heršpice, Sokolova 2, Brno 619 00

_______________________________________________________________________________________

Jméno a příjmení:...............................................................................  datum narození:......................................

Bydliště: ulice:.............................................................................................................................................

město:.........................................................................................  PSČ:........................................

Zástupce: mobil matka:.................................................................................................................................

email:...........................................................................................................................................

                        mobil otec:...................................................................................................................................

                        email:...........................................................................................................................................

_______________________________________________________________________________________

Alergie:.................................................................................................................................................................

 Léky:....................................................................................................................................................................

     
_______________________________________________________________________________________

Klub za který Vaše dítě hraje:..............................................................................................................................

velikost dresu:...........................velikost trenýrek………………..velikost štulpen:...........................................

_______________________________________________________________________________________

V ceně turnusu je 3 x denně jídlo, pitný režim během celého dne, platby za pronájmy a sportovní aktivity, 
diplomy a výhry pro děti. 

CENA  je  4  500,-  za dítě 
1. záloha  2 000,- do 10.4.2023 - na konto 242189467/0300                                                                              
+ přihlášku mailem, poštou či osobně  

                                                                                                                                                                              
doplatek  2 500,- 31.7.2023 - na místě hotově při nástupu na kemp



STORNO  POPLATKY                                                                                                                                       
- v případě zrušení přihlášky po 30.6.2023 je storno poplatek 1 500,-

 

Přihlašuji závazně své dítě  na Dívčí kemp Lokomotiva Brno. Souhlasím s podmínkami, poplatkem za 
turnus a se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. Souhlasím s umístěním fotografií a 
jiných obrazových materiálů, na kterých může být i moje dítě, na webové stránky a s jejich využitím pro 
vnitřní potřeby a k propagaci.
Návštěvy rodičů v průběhu turnusu nejsou z pedagogických, zdravotnických a hygienických důvodů 
povolené. 

V  ................................ dne........................ _______________________________
   podpis zákonného zástupce

Kontakt: 

Lokomotiva Brno Horní Heršpice, Sokolova 2, Brno 619 00

NEDVĚDOVÁ  Petra tel.: 723 449 778
PAVLÍČKOVÁ  Kateřina  tel.: 777 684 722

email: lokomotivafotbal@seznam.cz


