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Letní tenisové kempy a soustředění 2014 

Tenisová škola Čimice pořádá:  

- 3 tenisové kempy v Praze 
- soustředění závodních hráčů v Bechyni 
- soustředění v Malé Skále v Českém Ráji 

Kempy i soustředění obsahují tenisový trénink (cca 4,5 hod./denně) s bohatým 
doprovodným programem (kondiční příprava, fotbal, volejbal, basketbal, 
softball, koupání, stolní tenis, soutěže, pohybové i stolní hry). 

Během kempů i soustředění je zajištěna plnohodnotná strava a pitný režim. 

Tenisové kempy v Praze probíhají od pondělí do pátku od 9:00 do 16:00. 

Doprava na soustředění do Bechyně je zajištěna autobusem. 

Doprava na soustředění do Malé Skály je vlastní (autem, vlakem či autobusem). 

Termíny: 

 Bechyně:   13.7.-18.7.2014   Závodní hráči 

Malá Skála:   20.7.-25.7.2014   Cena 4.700.- Kč 

Praha - Čimice:  28.7.-1.8.2014   Cena 2.890.- Kč 

 Praha - Čimice:  4.8.-8.8.2014   Cena 2.890.- Kč 

Praha - Čimice:  25.8.-29.8.2014   Cena 2.890.- Kč 

Věříme, že si všichni příjdou na své. 

  
Kapacita všech tenisových kempů i soustředění je omezena. 
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Z organizačních důvodů: 

- cena bude nižší o 10 % pro účastníky 2 a více akcí 
- cena bude vyšší o 5 % pro děti netrénující v TŠ Čimice  

  

ODSTŘIHNOUT  ODSTŘIHNOUT  

Závazná přihláška na tenisové soustředění v Málé Skále (20.7.-25.7.2014)  

Jméno a příjmení  ________________________   Alergie ________________ 

Datum narození    ___________________  Podpis __________________ 

Závaznou přihlášku, prosím, odevzdejte do 30.5.2014 se zálohou 2000 Kč. 

 

ODSTŘIHNOUT  ODSTŘIHNOUT  

Závazná přihláška na tenisový kemp Praha-Čimice (28.7.-1.8.2014) 

Jméno a příjmení  ________________________   Alergie ________________ 

Datum narození    ___________________  Podpis __________________ 

Závaznou přihlášku, prosím, odevzdejte do 30.5.2014  se zálohou 1000 Kč. 
 

ODSTŘIHNOUT  ODSTŘIHNOUT  

Závazná přihláška na tenisový kemp Praha-Čimice (4.8.-8.8.2014) 

Jméno a příjmení  ________________________   Alergie ________________ 

Datum narození    ___________________  Podpis __________________ 

Závaznou přihlášku, prosím, odevzdejte do 30.5.2014  se zálohou 1000 Kč. 

 

ODSTŘIHNOUT  ODSTŘIHNOUT  

Závazná přihláška na tenisový kemp Praha-Čimice (25.8.-29.8.2014) 

Jméno a příjmení  ________________________   Alergie ________________ 

Datum narození    ___________________  Podpis __________________ 

Závaznou přihlášku, prosím, odevzdejte do 30.5.2014  se zálohou 1000 Kč. 


