
INFO  

 

SKILLZ CAMP 

 

Kde: Rekreační str ̌edisko C ̌eský Ráj - Zámostí-Blata, 506 01, Česko 

Kdy: 3. - 8. Července 2022 

Informace k příjezdu: neděle 3. 7. 2022 od 11:00 do 11:30 - registrace  

Informace k odjezdu: pátek 8. 7. 2022 od 10:00 do 11:00  

Ubytování a strava: Ubytování v penzionu, strava (plná penze – jídlo 5x denně + 
celodenní pitný režim). V restauraci a na baru je možné si zakoupit další jídlo, či sušenky 
a drobné věci.  

Doprava: Na místo na vlastní náklady  

Pojištění: Za úrazy, které se při běžném tréninku parkouru za dozoru trenérů nestávají, si 
každý účastník svou nedbalostí, či neopatrností zodpovídá sám (viz. formulář registrace). 
klademe velký důraz na bezpečnost. Přítomný bude 24 hodin denně zdravotník. 
Doporučujeme si zařídit po dobu pobytu úrazové pojištění, které Vám bude vyhovovat.  

S sebou: Dostatek oblečení na 6 dní (sportovní oblečení, Pohodlnou sportovní obuv, 
pantofle či žabky, oblečení k ohni, plavky, spodní prádlo, ponožky, ručník), hygienické 
potřeby (kartáček, zubní pastu, šampón a sprchový gel, repelent proti komárům a 
klíšťatům, opalovací krém ) cokoliv čím byste rádi obohatili kolektiv (hry, apod.), 
čelovka či baterka pro případnou noční bojovku, láhev na pití, kapesné podle vlastního 
uvážení (možnost zakoupení parkour oblečení SKILLZ), a dále cokoliv co uznáte za 
vhodné a potřebné si vzít sebou na sportovní kemp :-)  

Mobily a dlaší elektronické zařízení necháme na Vašem uvážení. Za ztrátu neneseme 
zodpovědnost.  

Kromě těchto věcí vezměte s sebou veškeré VYPLNĚNÉ A PODEPSANÉ 
DOKUMENTY!  
Bez následujících dokumentů nemůže být účastník přijat na tabor: 

1. Přihláška  
2. Lékařské potvrzení  
3. Bezinfekčnost a zdravotní stav dítěte   
4. Kartičku pojištěnce a očkovací průkaz  
5. Zmocnění rodičů (zákonných zástupců) s poskytováním informací o zdravotním 

stavu nezletilého dítěte jiné osobě 



INFO  

 
6. Plná moc k odvozu dítěte z tábora (V případě odvozu cizího dítěte z táboru) 

 
 
 
Program:  
7:50 - budíček 	
8:00 - rozcvička 	
8:15 - snídaně a osobní hygiena  
9:30 - dopolední trénink 	
10:30 - svačinka 	
11:00 - dopolední aktivity  
13:00 - oběd a polední klid  
14:30 - odpolední program 
16:30 - svačina 	
17:00 - odpolední trénink 
19:30 - večeře 	
20:00 - večerní program 	
21:30 - osobní hygiena 	
22:00 - večerka  
 
Program pro příjezdový den:  
Od 11:00 do 11:30 příjezd a registrace 	
12:00 – oběd 
Od 12:30 - ubytování, vybalování 
13:00 - seznámení s programem, seznamovací aktivity, rozdělení do týmů 	
16:00 - seznamování s místy na skákání a první trénink na nich 	
19:00 - večeře 	
20:00 - večerní program 	
22:00 - večerka  
 
Program pro odjezdový den:  
8:00 - budíček 	
8:15 - rozcvička 	
8:30 - snídaně a osobní hygiena  
9:00 - balení a vyklízení chatek 	
10:00 - rozlučkový trénink 	
10:30 – 11:00 odjezd 
	

	

Tel. kontakt:  
Organizátor: +420 773 978 009 - Vladimir Koldaev 


