
BASKETBALOVÝ KEMP 2020

HOPSA HEJSA, PŘIJEĎ NA KEMP DO BRANDEJS
A!

Areál ZŠ Na Výsluní a Sportcentrum Brandýs

Bez tabletů a mobilů je nám hej, basketbal máme nejraděj…

5. 7. - 10. 7. 2020 KEMP STANDARD
12. 7. - 17. 7. 2020 KEMP MINI



Basketbalové kempy jsou určeny pro začínající i pokročilé vyzna-
vače basketbalové hry. Oba TERMÍNY kempů se budou konat 
v areálu ZŠ Na Výsluní a ve Sportcentru Brandýs nad Labem, pod 
vedením kvalitních basketbalových trenérů.

• Co je pro tebe připraveno?
Inovovaný basketbalový i doprovodný program. Spousta soutěží 
v basketbalových dovednostech o hodnotné ceny. Spousta zábavy 
v kolektivu starších i nových kamarádů. Nové soutěže a hry (basket-
balové i ne basketbalové).

• Co musíš udělat pro účast?
Vyplnit a co nejdříve odeslat online přihlášku na webu BK Brandýs 
n.L.
www.bkbrandys.cz (záložka AKCE KLUBU->basketbalový 
kemp). Dle zaslaných instrukcí v potvrzujícím e-mailu od klubu pro-
vést úhradu účastnického poplatku.

• Obsah kempu:
Obsah tréninku • Základy a rozvoj basketbalových činností jednot-
livce • Základy herních kombinací a nácvik jednoduché spolupráce 
• Rozbor individuálních dovedností • Utkání a kempové soutěže • 
Ukázky basketbalové techniky v podání známých hráčů a trenérů • 
Besedy o basketbalu se známými osobnostmi • Relaxační a odpo-
činkový program v rámci volného dne.

• Ubytování:
Na kempu STANDARD bude ubytování zajištěno ve Sportcentru 
Brandýs nad Labem většinou na standardních lůžkách ve vlast-
ních spacích pytlích. Při kempu MINI bude ubytování zajištěno v 
areálu ZŠ Na Výsluní ve vlastních spacích pytlích a na vlastních 
karimatkách.

• V ceně kempu je zahrnuto:
1. Stravování (počínaje večeří první den, konče obědem poslední 
den).
2. Ubytování - dle daného typu.
3. Odborné vedení na jednotlivých stanovištích.
4. Kempové oblečení a možná i další překvapení s logem kempu.
5. Účastnický list s dosaženými výkony a skupinová fotografie ce-
lého kempu.
6. Odměny pro nejlepší v kempových soutěžích.
7. Mnoho dalších překvapení.

Na úhradu účastnického poplatku je možné získat příspěvek 
z FKSP zaměstnavatele rodičů. Na požádání zašleme potvrzení či 
vystavíme fakturu.

• Povinné vybavení:
Sálová i běžecká obuv, přezůvky, světlý a tmavý tréninkový dres, 

karimatku nebo nafukovací lehátko (v případě KEMPU MINI), bas-
ketbalový míč, plavky, průkaz zdrav. pojišťovny, odvaha, zásady 
slušného chování, tréninková morálka.

• Doplňující informace:
Příjezd a odjezd z kempu si zajišťuje každý účastník samostatně. 
Každý účastník obdrží podrobné informace o kempu. Každý účast-
ník obdrží kempové tričko. Pro účastníky, kteří z jakýchkoliv důvodů 
nebudou moci přijet na kemp a zaplatili účastnický poplatek, platí 
následující pravidla. Při odhlášení více jak 30 dnů před zahájením 
kempu bude účastnický poplatek vrácen bez částky 500 Kč na krytí 
administrativních výdajů. Při odhlášení méně jak 10 dnů před za-
hájením, bude účastnický poplatek krácen o 1000 Kč. Minimální 
počet účastníků kempu je 50. V případě, že nebude kemp naplněn 
dostatečným počtem účastníků, bude kemp zrušen. Přihlášeným 
účastníkům bude nabídnuta účast v druhém běhu, popřípadě jim 
bude vrácen účastnický poplatek.

• Účastníci: 120 dětí ve věku 10 - 19 let (ročníky narození 2001 - 
2010) platí pro Kemp Standard, 55 dětí ve věku 8 - 13 let (ročníky 
narození 2007 - 2012) platí pro Kemp Mini.

• Hlavní trenéři: Marián Svoboda - kouč juniorských mistryň světa 
a trenér KP Brno, Ondřej Zatloukal /reprezentační trenér U15/, Ka-
teřina Kozumplíková - hráčka LOKO Trutnov. Trenéři z BK Brandýs: 
Filip Čeněk, Mišák Ornst, Jirka Kratochvíl, Milan „Bongo“ Tomášek 
a další. Trenéři z Pardubic: Vojta Nalevanko a Franta Neměc a dal-
ší. Dále připravujeme účast ligových a zahraničních hráčů a další 
bonbónky a překvapení!

• Cena kempu: KEMP STANDARD - 3.950 Kč, KEMP MINI - 3.750 Kč.

• Slevy: Sleva pro hráče BK Brandýs n. L. je 500 Kč/dítě. Při účasti 
6 a více hráčů z jednoho oddílu je sleva 100 Kč na jednoho účast-
níka kempu, podmínkou pro poskytnutí slevy je zaslání hromadné 
přihlášky na kemp. Druhý a další ze sourozenců má slevu 100 Kč 
z ceny kempu. Slevy se nesčítají. Při účasti deseti hráčů činí sleva 
150 Kč/osobu. Úhradu za Kemp Brandýs n/L 2019 zasílej na ČS 
č. ú.: 423448309/0800 - Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo 
účastníka kempu a v popisu uveďte jméno účastníka kempu.

• Všechny přihlášky zasílejte do 15. 5. 2020!
Online přihlášky lze podávat na stánkách www.bkbrandys.cz v sek-
ci akce klubu. Hlavní organizátor: Petr Čeněk, tel.: 739 038 499, 
e-mail: bkbrandysnl@gmail.com, organizační pracovník: Radka 
Šimonová, radusch.simonova@gmail.com

Fotodokumentaci z kempu 2019 naleznete ve fotogalerii BK 
Brandýs
http://bkbrandys.rajce.idnes.cz/

DALŠÍ ROČNÍK KEMPŮ JE TU! ZAČÍNÁME UŽ V ČERVENCI!


