
Týdenní docházkové tenisové tábory 2019 
 

Místo konání: Dvorce LTC Beroun, z.s. - vstup z ulice Vorlova 

 

Doba trvání:   Varianta A: od 8.00  do 13.30 hod 

                       Varianta B: od 8.00 do 16.00 hod  

Přihlásit se mohou děti od 6 let – začátečníci i pokročilí. 

Někteří rodiče projevili zájem o prodloužení doby trvání kurzů, proto nabízíme 

možnost výběru ze dvou variant táborů. 

 

I. termín: 29.7.-2.8. 2019     

Tonda a Monika Novákovi 

 - počet míst: 10                                            

II. termín: 5.- 9.8. 2019   

 trenéři: Monika Nováková a Kateřina Slabochová 

- počet míst: 10 

III. termín 12.-16.8.2018    - zrušeno, na dvorcích se bude pořádat celostátní 

turnaj dorostenců.  

IV. termín : 19.-23.8.2019  - závodní hráče (+ šikovní nezávodní)  

Trenér: Tonda Novák 

V případě velkého zájmu rozhodneme o přijetí na základě složení 

přihlášených hráčů, přednost mají závodní hráči. 

- počet míst: 6 

V. termín: 26.-30.8. 2018 

trenéři: Monika Nováková a Kateřina Slabochová 

- počet míst: 10 

  

Varianta A 8.00 – 13.30 hod. ………  …………….  Cena 2.300,- Kč 

Varianta B 8.00 – 16.00 ……………………………  Cena 3.500,- Kč 

Jednotlivé dny: varianta A: 550,- Kč/ den 

                    varianta B: 800,- Kč / den 

Cena varianta A   zahrnuje minimálně 3,5 hodiny tenisu, trenéry, tenisové míče 

(pěnové, tenisové soft a klasické), pronájem 2 tenisových dvorců, hry, soutěže, 

kondiční cvičení, oběd, nápoje, sladké odměny, ceny a diplomy pro vítěze 

turnajů. 
Varianta B zahrnuje minimálně 4,5 hodiny tenisu, trenéry, tenisové míče 

(pěnové, tenisové soft a klasické), pronájem 2 tenisových dvorců, hry, soutěže, 

kondiční cvičení, oběd, odpolední svačina, nápoje, sladké odměny, ceny a 

diplomy pro vítěze turnajů. 

Přihlášením na 2 a více táborů získává hráč slevu 200,- Kč / akce. Sleva bude 

odečteno při doplatku 2. akce. 
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Minimální počet účastníků, aby mohl být kurz zorganizování je 5 

hráčů.  

 

Přihlášky:  
 Vyplněné přihlášky s přesným datem zvoleného tábora a zálohou 

500,- Kč přijímáme do 20.5.2019. 

Pokyny k táborům obdržíte v průběhu května.  

  

 

  Za TŠ Masters 

 

Mgr. Monika Nováková 

Telefon: 608856795 

    e-mail: novakova10monika@seznam.cz nebo ltcberoun@seznam.cz 

 

 

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

 

Závazná přihláška na docházkový tábor 2019 
 

 

Jméno a příjmení hráče: ………………………………………………………………………………………………… 

 

Datum narození dítěte:  ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Zvolený termín tábora: ………………………………………………………………………………………………….…… 

 

Varianta tábora:   …………………………………..……………………………………………………………………………… 

 

E-mail: …………………………………………..………………………………… Telefon: ……………………………………… 
 

Podpis rodičů: ………….……………….……………………………………………………………………………………… 
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