
 

LETNÍ ACRO KEMP S 

 

 

Termín: 15. – 19. 08. 2022 

Cena: 2 990,-/ 3 190,- (pro D4L členy), 3 220,-/ 3 420,- (pro veřejnost) 

Adresa: 17. listopadu 1210/2, 747 06 Opava – Kylešovice  

Termín přihlášek: 31. 05. 2022 

Termín platby: 20. 06. 2022 

Kapacita dětí na kempu: 25 dětí  

Věkové omezení: do 15 let věku dítěte  

Vzorový program dne:  

7:45 – 8:15 příchod sportovců + zahřívací blok   

8:15 – 9:30 sportovní blok (míčové hry, štafeta, běh, …)   

9:30 – 10:00 svačinka      

10:00 – 11:30 acro blok      

11:30 – 13:00 oběd a odpolední klid    

13:00 – 14:30 acro blok anebo aktivita dle výběru      

14:30 – 15:00 svačinka     

15:00 – 16:00 herní blok + vyhodnocení dne   

16:00 – 16:20 odchod sportovců     

 

Strava: svačina, oběd, svačina + pitný režim 

 

 

 



 

17. listopadu 1210/2  tel. 775 033 380 
747 06 Opava – Kylešovice  e-mail: dance4life.opava@seznam.cz 
 

Řád kempu 

• Budu plnit a respektovat veškeré pokyny trenéra kempu a zároveň dodržovat režim 

dne a denní program.  

• V žádném případě se nebudu v průběhu kempu vzdalovat od své skupiny.  

• Trenéři na kempu zastupují mé rodiče a budu jim nápomocen. 

• V případě osobních problémů, se na ně budu s důvěrou obracet. Budu sám dbát o 

svou bezpečnost a o bezpečnost svých kamarádů. Bez povolení nevstupuji do cizích 

prostor, kuchyně, skladu a izolace. 

• Budu pečovat o pořádek v prostorách kempu. Nebudu ničit zařízení kempu, ani věci 

svých kamarádů.  

• Cokoliv si půjčím, vše v pořádku vrátím. Zničím-li něco úmyslně, škodu uhradím. 

• Budu pečovat o svou osobní hygienu. Veškerá onemocnění a zranění – svá i 

kamarádů, nahlásím svému vedoucímu.  

• Nebudu se bát plnit zadané úkoly a soutěžní hry. Budu otevřený všemu novému.  

 

V případě závažného porušení řádu kempu, bude sportovec na základě rozhodnutí vedení 
kempu vyloučen a provozovatel není povinen vrátit peníze.  
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PODMÍNKY PŘÍMĚSTSKÉHO KEMPU 

1. OBECNÉ  

1.1. Mobilní telefony musí být během sportovních bloků vypnuty, popř. v tichém režimu. 

Sportovcům se přísně zakazuje používat mobilní telefony v průběhu kempu bez 

souhlasu trenéra! 

1.2. Vstup rodičů na sportovní bloky není povolen. 

1.3. Každý sportovec by měl mít při účasti na kempu uzavřené individuální úrazové 

pojištění. 

1.4. Každý sportovec musí mít vhodnou obuv do tanečního sálu příp. tělocvičny.  

 

2. ODPOVĚDNOST TRENÉRŮ A SPORTOVCŮ 

2.1 Trenéři zodpovídají za sportovce pouze v době konání kempu dle denního 

harmonogramu. 

2.2 Trenéři neručí za cenné věci jako šperky, mobilní telefony, hotovost apod., které má 

sportovec v šatně. Takovéto věci by sportovec neměl na kemp vůbec nosit, v 

nutných případech by si je měl brát s sebou do tanečního sálu, popř. tělocvičny. 

2.3 Sportovec, popř. jeho zákonný zástupce odpovídají za škodu způsobenou 

sportovcem v tanečním sále nebo v tělocvičně a jsou povinni takto vzniklou škodu 

uhradit. 

 

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1 Cena příměstského kempu: 2 990,-/ 3 190,- (pro členy D4L), 3 220,-/ 3 420,- (pro 

veřejnost) 

3.2 Termín odevzdání přihlášky: do 31. 5. 2022 

3.3 Termín platby: 20. 6. 2022 

3.4 Sourozenecká sleva na druhé dítě 200,- 

3.5 Způsob odevzdání přihlášky  

na recepci sportovního centra Olymp Inn v úředních hodinách úterý a středa od 17:00 

do 20:00 anebo online formou na mail: dance4life.opava@seznam.cz  

3.6 Platba 

na účet č. 277951351/0300, variabilní symbol platby: prvních 6 číslic z rodného čísla 

tanečníka (bez lomítka). Do zprávy pro příjemce je nutno napsat jméno tanečníka a 

účel platby (např. příměstský acro kemp) 

 

4. STORNO PODMÍNKY 

4.1 Zrušení přihlášky nejpozději 14 dnů před příměstským kempem, činí storno poplatek 

70 % z celkové částky příměstského kempu.  

4.2 Při zajištění náhradníka storno poplatek není vyžadován.  

4.3 Celková částka za příměstský kemp se vrací pouze z vážných zdravotních důvodů, a 

to po předložení lékařské zprávy.  


