Vážení rodiče, milé děti,
stejně jako v předchozích letech, jsme pro Vás o letních
prázdninách připravili příměstské tenisové tábory.
Letos můžete opět vybírat ze tří termínů.
1) 11.7. – 15.7. 2022 (pondělí – pátek)
2) 15.8. - 19.8. 2022 (pondělí - pátek)
3) 22.8. – 26.8. 2022 (pondělí - pátek)
místo konání: tenisové centrum TOP HOTEL PRAHA, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4.
Příměstský tenisový tábor je určen pro děti 5 - 18 let (od úplných začátečníků až po zkušené hráče).
Tábor vedou licencovaní trenéři se zkušenostmi v pořádání dětských táborů a soustředění. O děti je
postaráno každý všední den od pondělí do pátku od 8:30 do 17:00 hod.
program: každý den dopolední a odpolední tenisový trénink, kondiční trénink, hry, soutěže, výlet s
minigolfem, relaxační program ve wellness v Top hotelu. Na závěr děti čeká tenisový turnaj,
spousta krásných cen a zážitků. V případě špatného počasí máme přímo v našem areálu zajištěné
tenisové haly a tím pádem není ohrožen náš plánovaný program.
Cena: 4.200,- Kč
Cena obsahuje: kompletní celodenní program včetně pronájmu kurtů a hal, oběd v hotelové
restauraci (polévka + výběr ze 3 jídel + dezert), dopolední a odpolední svačinu, zvýšený pitný
režim, odměny.
Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte trenérům společně se zálohou 1.000 Kč, nebo ji
naskenujte a pošlete na info@tenistop.cz V případě zaslání přihlášky e-mailem, uhraďte zálohu ve
výši 1.000 Kč na číslo účtu: 2800495485 / 2010. Doplatek ve výši 3.200 Kč uhraďte nejpozději do
31.5. 2022. Stornovací poplatky a GDPR naleznete na našich webových stránkách www.tenistop.cz

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Přihlašuji své dítě na příměstský tenisový tábor a svým podpisem stvrzuji, že je mi známo, že každý účastník
tábora podléhá táborovému řádu a podrobuje se ve všem pokynům trenérů. Nedodržení táborového řádu
může mít za následek i vyloučení z tábora bez náhrady.

Zaškrtněte termín:

11.7. – 15.7. 2022

15.8. – 19.8. 2022

22.8. - 26.8. 2022

Jméno a příjmení: ............................................................................. Datum narození: ................................……

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

Adresa bydliště: ..................................................................................................................................................
Telefonické spojení: ............................................................................................................................................

Dne: ……………....……........... Podpis zákonného zástupce dítěte: ……………………………………..................................
Top tenis s.r.o. Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 tel: 603 497 877, číslo účtu: 2800495485 / 2010

