
INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY A RODIČE 

Adresa místa konáni kempu 
SK Ďáblice, Kokořínská 400/34, 182 00 Praha-Ďáblice 

Termín kempu 
5. - 9. srpna 2019 

Nástup do kempu 
Příchod je každý den mezi 8:15 - 8:45 hod. Podmínkou pro nástup do kempu je předložení 
kopie průkazu zdravotního pojištění, Prohlášení rodiče, Posudek o zdravotní 
způsobilosti v nezalepené a nadepsané obálce, případně léky. 

Všeobecné obchodní podmínky 
Odesláním přihlášky a nástupem na akci rodiče/zákonní zástupci vyjadřuji souhlas s Podmínkami. 
Podmínky je možné si stáhnout na http://www.coerver.cz/vseobecne-obchodni-podminky.html. 

Prohlášení rodičů a Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti 
Vzory Prohlášení a Posudek budou všem účastníkům kempů a rodičům zaslány na jejich e-mailové 
adresy nebo je možné si je stáhnout na www.coerver.cz. Posudek lékaře mohou rodiče/zakonní 
zástupci použít také z jiných obdobných akcí (fotbalový klub, škola v přírodě atd.) 

Zpracování osobních údajů. 
Společnost Moderní fotbal s.r.o., se sídlem Drtinova 10/557, 150 00 Praha 5, IČ: 24851701, 
jako správce osobních údajů poskytuje informace o zpracování osobních údajů a právech 
účastníků souvisejících s daným zpracováváním na webových stránkách http://www.coerver.cz/
osobni-udaje.html. 

Poučení účastníků o bezpečnosti a ochraně zdraví 
Poučení účastníků proběhne před zahájením kempu. Rodiče jsou povinní podepsat protokol o 
poučení účastníků při nástupu do kempu. 

Ukončení kempu 
Oficiální ukončení kempu proběhne poslední den v 16:15 - 16:30 hod. na tréninkové ploše. Po té 
si rodiče převezmou účastníka kempu na základně písemného potvrzení a budou 
jim případně vráceny další osobní věci. 

Storno podmínky 
Při zrušení pobytu ze strany účastníka jsou platné níže uvedené storno podmínky:  
- při zrušení pobytu více než 60 dní před termínem nástupu do kempu je stornovací poplatek 
2.000,- Kč 
- při zrušení pobytu 30 - 59 dní před termínem nástupu je stornovací poplatek 3.000,- Kč 
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- při zrušení pobytu 1 - 29 dní před termínem nástupu, v den nástupu a později nebo při přerušení 
a předčasném ukončení pobytu je stornovací popatek v plné výši 4.490,- Kč. 
Doporučujeme proto uzavřít pojištění storno poplatků. 

Pojištění a škody  
Organizátor akcí Coerver® Coaching má sjednané Pojištění odpovědnosti za škodu. Odesláním 
přihlášky a nástupem na akci rodič/zákonný zástupce vyjadřuje souhlas a je si vědom, že účast 
na akci představuje riziko nebezpečí nehod, úrazů, škod na zdraví a majetku. Zvážil a rozumí 
všem těmto rizikům, včetně jejich možného rozsahu a dopadu a prohlašuje, že hodlá o své vlastní 
vůli tato rizika podstoupit na vlastní nebezpečí. Bere na vědomí, že organizátor akcí nenese 
odpovědnost za případné škody na majetku a zdraví, nebo za zranění související s účasti na akci 
nebo jeho návštěvou. Organizátor akcí bude případně vyžadovat projednání vzniklých škod a 
závazků účastníků s rodiči/zákonnými zástupci před odjezdem z akce. 

SportFotbal - fotbalový sortiment za exkluzivní ceny 
Registrovaný účastník akcí Coerver® Coaching má možnost čerpat exkluzivní slevy ve výši až 
40% na www.sportfotbal.cz. Bližší informace na http://www.coerver.cz/sportfotbal.html. 

Kontakty a trenéři  

Pořadatel kempů COERVER® COACHING 
Moderní fotbal s.r.o., Drtinova 10/557, Praha 5, 150 00 

Jednatel společnosti 
Tomáš Klečka, 	 tel.: +420 602 311 164, e-mail: tomas.klecka@coerver.cz  

Fakturace a administrativa 
Lucie Klečková, 	 tel.: +420 601 530 093, e-mail: lucie.kleckova@coerver.cz 

Vedoucí kempu, zdravotník 
Radmila Fuksová,	 tel.: 724 772 224 

Trenéři na kempu 
Jakub Kokštejn,	 tel.: 725 350 036 (hlavní trenér)  
Jan Fuksa,	        	 tel.: 723 580 516  
Jan Mitáľ,           	 tel.: 777 622 766 
Jaroslav Polák,      	 tel.: 733 608 824 
Ondřej Mošnička,	 tel.: 602 640 144 
Petr Huf,	 	 tel.: 731 635 614 
Martin Zeman,	 tel.: 605 876 699 
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Časový harmonogram kempu 

08:15 - 08:45 	 Sraz hráčů 

09:00 - 10:30 	 Trénink (90 min) 

10:30 - 10:45		 Přestávka, svačina 

10:45 - 11:45	 	 Soutěže / turnaje (60 min) 

12:00 - 13:30 	 Oběd, přestávka, odpočinek 

13:30 - 15:00 	 Trénink (90 min)  

15:00 - 15:15 		 Přestávka, svačina 

15:15 - 16:15 		 Turnaje / soutěže (60 min) 

16:30 - 17:00	 	 Odjezd domů 

 



Co s sebou na kemp? 

Základní seznam věcí, které je nutné vzít s sebou na kemp: 

kopačky 
míč 
chrániče 
2x dres nebo triko na trénink  
2x trenýrky na trénink 
2x stulpny 
láhev na pití 
kšiltovka / šátek na hlavu  
tepláková souprava 
šusťáková bunda / nepromokavá bunda 
sportovní obuv (běžecká)  
pantofle do sprchy 
ručník  
taška na tréninkové věci  
papírové kapesníky 
repelent proti hmyzu (komárům) 
fenistil 
opalovací krém 
případně nutné léky 
ostatní věci podle vlastního uvážení 

Do označené nezalepené obálky (převezme ji při nástupu pověřená osoba / trenér): 
Ofocená kopie průkazu zdravotní pojišťovny 
Prohlášení rodiče 
Posudek lékaře o zdravotním stavu  
Léky a popis dávkování (nejlépe do uzavíratelného, jménem označeného igelitového sáčku)  

Pozn.: Finanční hotovost dle uvážení si ponechají u sebe děti!

 


