
 

Kemp 4 kids 
 

Kemp zaměřený pro sportovně nadané děti od 6 do 14 let s doprovodem rodičů. 

Náplní bude především cyklistika, a to hlavně pumptrack, back country a 

sjezd. Letos se nám podařilo upravit modrý trail v bikeparku tak, aby byl 

sjízdný i pro méně zkušené děti. Budeme se zaměřovat na jízdu z kopce a 

zapojení těla a to běháním z kopce a strečing. Dále pak na celkovou sílu, 

pružnost, stabilitu, rovnováhu, psychickou odolnost a vytrvalost. Samotný 

dohled bude mít skupina zkušených borců v čele s Michalem Maroši. 

 

V areálu je technické zázemí, kde se dá opravit kolo. Taktéž zde funguje 

půjčovna horských kol a čtyřkolek. Vapka, restaurace, tenis, skills centrum 

či petanque při ruce. 

 

Termín:   4. 8. - 7. 8. 2016 

Příjezd:  čtvrtek 4. 8. 2016 do 19.00 hodin (společná večeře) 

Odjezd:   neděle  7. 8. 2016 po skončení závodu (cca 17.00) 

 

Lokalita:  Špindlerův Mlýn, areál Sv. Petr 
 

Ubytování:  - doporučujeme ubytovnu POSPA, přímo v areálu, 

      cena 200 Kč/osoba/den 

    - vlastní karavan, parkování u ubytovny POSPA 

      cena 100 Kč/osoba/den 

     

Cena kempu:  3.000 Kč + ubytování (nutné uvést v přihlášce) 

Záloha/předem: 1.500 Kč uhradit nejpozději do 15. 7. 2016 převodem 

na bankovní účet 1009965153/0800. 
Doplatek:  platba hotově v den odjezdu. 
Cena zahrnuje: jídlo/plná penze, jízdenky na lanovku, výuku, 

organizaci kempu a závodu. 

 

Ceník/doprovod: jídlo/plná penze 300 Kč/osoba/den, lanovka 50 Kč/jízda 

(platí si každý sám), ubytování viz výše uvedené ceny. 
Program: 

7.30   budíček 

8.00 – 9.00  snídaně 

9.30 - 10.30 strečing, běh, pumptrack 

11.00 – 12.15 sjezd/lanovka 

12.30 - 13.30 oběd 

14.00 - 17.00 sjezd/lanovka 

17.30 - 18.00 výšlap 

19.00 – 20.00 večeře 

20.00 - 21.30 promítání 

22.00   večerka 

 

Neděle:   závod ve sjezdu pro všechny kempery od 14.00 hod. 

 

 



Doporučená výbava s sebou: BMX (není nutností) a MTB kolo, kompletní 

výbava (chrániče kolen, chrániče loktů, integrální helma, chrániče 

hrudníku/páteře, vhodná sportovní obuv, brýle, rukavice), kokoska 

(cyklistická přilba), láhev na pití, batůžek, pláštěnka, kartička 

pojištěnce (ofocená), repelent, opalovací krém, sportovní oblečení, 

vhodná běžecká obuv. 
 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Michal Maroši 

+420 603 983 559 

www.facebook.com/marosanacamps 

http://redbull.cz/marosi 
 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

Prohlášení zákonného zástupce 

Prohlášení nesmí být starší 1 týden před nástupem na kemp. 

 

Prohlašuji, že dítě je úplně zdravé, v rodině ani v místě z něhož 

nastupuje na kemp, není žádná infekční choroba a okresní hygienik ani 

ošetřující lékař nenařídil dítěti karanténní opatření, zvýšený 

zdravotnický nebo lékařský dohled a vlastní úrazové pojištění. 

 

Toto prohlášení, prosíme, předejte organizačnímu týmu v den nástupu 

dítěte na kemp. Děkujeme. 

 

 

Datum:  ________________ 

Podpis zákonného zástupce:  _______________________ 

http://www.facebook.com/marosanacamps
http://redbull.cz/marosi


Závazná přihláška 
 

Kemp 4 kids, termín 4. 8. – 7. 8. 2016 

Přihlášky zasílejte na e-mail marosananeverdies@gmail.com 
do 15. července 2016. 

 
 

Jméno a příjmení dítěte: ___________________________________________ 

Datum narození:  ___________________________________________________ 

Adresa bydliště: ___________________________________________________ 

Zdravotní omezení: ___________________________________________________ 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: _______________________________ 

Kontaktní telefon: ___________________________________________________ 

Počet osob/doprovod: ________________________ 

Forma ubytování:  ________________________ 

Jsem si vědom rizik, která jsou spojena s účastí mého dítěte na kempu, 

a to především pády dítěte při tréninku, které mohou přivodit zranění. 

Tato rizika si plně uvědomuji a jsem s nimi seznámen/a. I přes tato 

rizika souhlasím s účastí mého dítěte na KEMP 4 kids. 

Datum: __________________ 

Podpis zákonného zástupce: ____________________ 

 

--- 
Vyúčtování/vyplní pořadatel kempu: 

 

Cena/kemper:  ________________ Kč  

Jídlo/doprovod:  ________________ Kč    

Ubytování:   ________________ Kč  Záloha:   - ________________ Kč  

CELKEM:   ________________ Kč   Doplatek celkem:    ________________ Kč 

mailto:marosananeverdies@gmail.com

