OZNÁMENÍ OFS MOST O ZÁMĚRU KONAT FOTBALOVÝ KEMP PRO DĚTI
Příhraniční sportovní kemp zaměřený na fotbal v Krušných horách na
Mostecku
Okresní fotbalový svaz v Mostě ve spolupráci s grassroots trenérem mládeže, komisí mládeže a trenrésko
metodickou komisí pořádají ve sportovních areálech Hory Svaté Kateřiny, Brandově a Olbernhau/SRN za
účelem podpory sportu a mládežnického fotbalu v Krušných horách na Mostecku ve dnech PONDĚLÍ AŽ
PÁTEK 8. až 12.7.2019 pětidenní příhraniční sportovní kemp. Místa konání kempu v jednotlivých dnech
budou upřesněna před jeho zahájením. Kemp bude zaměřen na fotbal, ale prostor dostanou také další
sportovní aktivity s různými soutěžemi a také návštěvami různých sportovních a volnočasových
aktivit. Kempu se mohou zúčastnit děti ve věku od 6 do 13 let, ve kterých chceme probudit zájem o sport
a další pohybově zábavné aktivity. Na kempu rádi přivítáme jak kluky, tak i děvčata a také děti
z příhraničních obcí v Německu, jako například z Olbernhau, Deutschneudorfu, Seiffenu, Neuhausenu,
Heidersdorfu, atd.

Výbava dítěte na každý den:
➢ fotbalový míč (děti

narozené 20072009 velikost č. 4, děti narození 2010 – 2013
velikost č. 3) - není podmínkou

➢ kopačky
➢ sálová obuv

(v případě nepříznivého

počasí)

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

2 x dres/triko
2 x trenýrky
stulpny - není podmínkou
chrániče - není podmínkou
šusťáková bundu
ručník
mýdlo
lahev na pití
opalovací krém
repelent
pantofle
kšiltovka
plavky

Doporučujeme podepsání nebo označení
sportovních věcí Vašeho syna/dcery.

Orientační rámcový program:
Děti přivezou každý den rodiče nebo pověřený zástupce mezi 8:00 až 9:00
hodinou do fotbalového areálu v Brandově nebo sportovního areálu na Hoře
Svaté Kateřiny (vždy bude místo srazu dopředu upřesněno), rodiče si děti
vyzvednou odpoledne na stejném místě mezi 16:00 až 17:00 hodinou
Kemp vedou zkušení a licencovaní trenéři
2 x denně zábavný trénink na travnatém hřišti v Brandově nebo multifunkčním
hřišti na Hoře Svaté Kateřiny, v případě nepříznivého počasí v tělocvičně ZŠ Hora
svaté Kateřiny
Dovednostní soutěže, hry a soutěže v průběhu dne
Beseda s fotbalovými osobnostmi
Zajištěn pitný režim, oběd, 2 x denně svačina
Možnost účasti na kempu bude nabídnuta také dětem na německé straně hranice
v rámci příhraniční spolupráce
Pojištění dětí řeší rodiče ve vlastní režii individuálně
Pořadatel KM OFS Most si vyhrazuje právo zrušit kemp pro malý zájem. Dále pak provádět změny
programu v případě neočekávaných událostí. V případě nepříznivých podmínek bude operativně
zajišťován náhradní program.

Cena kempu: 1.500 Kč / 60 Euro
Přihláška tvoří přílohu této nabídky a zasílejte ji na níže uvedenou E-mail adresu nejpozději do
25.4.2019. Ihned poté Vám budou zaslány další informace včetně potvrzení, zda se kemp uskuteční!
Až poté budete případně vyzváni k zaplacení poplatku za účast na kempu!
V případě dalších informací i k zaslání přihlášky se kdykoliv obraťte na předsedu KM OFS Most:
Zdeněk Kopas, telefon 607 804 496, e-mail: kopas13@seznam.cz
Číslo účtu k zaplacení poplatku za účast dítěte na kempu: 43-5045640207/0100 nebo platba
v hotovosti na místě 1. den kempu!
VS: rodné číslo dítěte
SS: 2019
Zdeněk Kopas
Předseda komise mládeže
OFS Most
607804496
Kopas13@seznam.cz

Ladislav Rameš
Grassroots trenér mládeže
OFS Most
775230593
L.Rama@seznam.cz

Jan Štefko
Předseda TMK
OFS Most
606683407
steffi.j@seznam.cz

