
 
      TENISOVÝ TÁBOR MASTERS 2019 

21. ročník tenisového soustředění   
 
 

Místo konání: Úborsko, Penzion „U Jandů“  

Termín:               29.6.-6.7. 2019 

Cena:     5.600,- Kč 
 

Cena zahrnuje: 
 ubytování ve 2,3,4 - lůžkových pokojích s televizí a sociálním zařízením   

 strava v rozsahu plné penze + svačina + pitný režim + ovoce + zelenina 

 2 tenisové dvorce, basketbalové hřiště, víceúčelové hřiště, venkovní bazén   

 třífázový tenisový trénink (2 hodiny tenisového tréninku s trenérem + 2 h kondiční a 
koordinační tréninky   s trenérem, podání, tréninkové a turnajové zápasy)  

 tenisový turnaj, mini tenis, zábavné soutěže a hry, celotýdenní táborové soutěžení 

 dvoufázový kondiční a koordinační trénink s tenisovým zaměřením  

 výlet – doprava + vstupné, závěrečná diskotéka - včetně pohoštění 

 věcné ceny a diplomy za turnaje a soutěže, odměny 
 

Trenéři: Antonín Novák, Mgr. Monika Nováková, Kateřina Slabochová, DiS., v případě 
většího počtu hráčů zajistíme dalšího trenéra 

 
Kapacita tábora je 30 míst. Rezervace probíhá dle pořadí došlých přihlášek. 
 

Termín splatnosti  
Zálohu ve výši 1.000,- Kč je nutné uhradit spolu s přihláškou. 
Termín splatnosti doplatku   4.600,- Kč : 15. 05. 2019 hotově nebo převodem. 
Moneta Money Bank: číslo účtu: 163 304 658 / 0600.  
Variabilní symbol: rodné číslo dítěte (první část rodného čísla - před lomítkem) 
Konstantní symbol: 0308. 
 

Storno podmínky: 
Onemocní-li účastník nebo se odhlásí z jiných důvodů do 20 dnů před odjezdem, bude vám 
vrácena částka snížená o manipulační poplatek ve výši 400,-Kč.  
Odhlášení hráče ze zdravotních či jiných důvodů 5 dní a méně před odjezdem, bude vám 
vráceno 50 % z celkové částky tábora. V den zahájení tábora již na vrácení peněz hráč 
nemá nárok.  
Doprava: individuální.  
Doporučujeme, aby se rodiče vzájemně domluvili a v odvozu dětí se vystřídali.    
Pokyny s detailními informacemi o průběhu celého týdne obdržíte nejpozději dva týdny před 
odjezdem. 

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

Závazná přihláška na tenisový tábor 2019 
 

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

 

Adresa:   ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Rodné číslo: ..................................................................................................... 

 

E-mail a telefon:  ........................................................................................................... 

 

Datum a podpis rodičů: ……………………………………………………………………………………………………………….. 


