
DOBRÝ CAMP 2012 

31.10. – 4.11.2012 

( chlapci a dievčatá narodení v roku 2003 a 2004 ) 

 

Základné informácie:  

Futbalový kemp „DOBRÝ CAMP 2012“ je predovšetkým určený pre aktívne hrajúce dievčatá a chlapcov vo futbalových kluboch z celého 

Slovenska i Českej Republiky narodených v roku 2003 a 2004. Kapacita kempu je 30 hráčov. Kemp bude prebiehať v Trenčíne, kde budú pre 

všetkých účastníkov vytvorené vynikajúce podmienky. Chlapci i dievčatá budú mať zabezpečené ubytovanie a 3 až 4 denne stravu. Väčšina 

tréningových jednotiek bude prebiehať na multifunkčnom ihrisku VII.ZŠ na Hodžovej ulici v Trenčíne, kde okrem futbalového ihriska budú 

mať „malí futbalisti“ k dispozícii aj basketbalové ihriská, atletickú dráhu či neďaleko stojacu telocvičňu. Súčasťou kempu bude aj 

regenerácia na krytej plavárni v Trenčíne.  Keďže sa jedná výhradne o futbalový kemp, väčšinu času strávia jeho účastníci na tréningoch, ale 

keďže futbal pre deti musí byť hlavne o zábave, súčasťou programu je aj sledovanie tréningu A-družstva futbalového klubu AS Trenčín, 

sledovanie zápasu najvyššej hokejovej súťaže Dukla Trenčín - MsHK Žilina, sledovanie zápasu najvyššej futbalovej súťaže AS Trenčín – MFK 

Košice, či futbalový a florbalový miniturnaj medzi účastníkmi. Pre všetkých je pripravený aj bohatý večerný program formou rôznych súťaží 

a zábavných hier. 

Každý účastník kempu dostane športové oblečenie a futbalovú loptu, ktorú využije nielen počas tréningov v kempe. Okrem toho bude 

spracovaná podrobná fotodokumentácia z celého diania vo futbalovom kempe, ktorú tak isto dostane každý účastník na CD. 

 

Cena: 

ZÁKLADNÁ CENA KEMPU JE 220 Euro  

Prvých desať prihlásených účastníkov má 10% zľavu. 

V cene je ubytovanie, stravovanie ( 3 až 4 krát denne ), vstupy na plaváreň, na futbalové a hokejové zápasy, presuny účastníkov, 

zabezpečenie trénerov, priestorov pre tréningy a samozrejme pitný režim počas všetkých dní kempu. Žiadne iné dodatočné poplatky. 

Platby budú prebiehať prevodom na účet prevádzkovateľa pred nástupom kempu, rezervácia miesta sa bude považovať za akceptovanú až 

po úhrade poplatku za kemp. 

 

Dôležité informácie: 

Každý účastník by si mal priniesť: 

- kopačky a turfy ( tréningy budú prebiehať na prírodnej i umelej tráve ) 

- tenisky ( v prípade zlého počasia budú tréningy prebiehať v telocvični, resp. potrebné pre floorbal či basketbal, atletiku ) 

- 5ks bavlnených tričiek s dlhým rukávom, 5ks bavlnených tričiek s krátkym rukávom 

- trenky, teplákovú súpravu, vychádzkovú súpravu 

- vychádzkové oblečenie 

- 5 párov štulpní 

- floorbalovú hokejku 

- hygienické potreby  

- 2ks osušiek, 2ks malých uterákov 

- kartičku poistenca, ostatné veci podľa vlastného uváženia 

Deti budú mať všetko zabezpečené, ak by ste sa rozhodli im dať nejaké vreckové, tak 10 až 15 Euro. Za straty peňazí, či cenných vecí 

neručíme, všetky si účastníci prinesú na vlastnú zodpovednosť. 

 



HARMONOGRAM KEMPU 

streda 31.10.2012 

1. 09:00 - príchod účastníkov ( registrácia / prezentácia, ubytovanie ) 

2. 10:00 až 11:30 – 1.tréningová jednotka  

3. 12:30 až 13:30 – obed 

4. 14:00 – privítanie účastníkov, základné informácie o kempe 

5. 14:30 až 16:30 – 2.tréningová jednotka  

6. 18:00 až 19:00 – večera 

7. 19:30 – zoznamovací večer 

štvrtok 01.11.2012 

1. 07:00 až 07:30 – rozcvička ( rozbehanie, strečing ) 

2. 08:00 až 09:00 – raňajky 

3. 09:30 až 11:30 – 3.tréningová jednotka  

4. 12:30 až 13:30 – obed 

5. 14:30 až 16:30 – 4.tréningová jednotka  

6. 18:00 až 19:00 – večera 

7. 19:30 – zábavný večer ( súťaže ) 

piatok 02.11.2012 

1. 07:00 až 07:30 – rozcvička ( rozbehanie, strečing ) 

2. 07:30 až 08:30 – raňajky 

3. 09:00 až 10:00 – 6.tréningová jednotka  

4. 10:00 až 11:30 – sledovanie tréningu mužov AS Trenčín 

5. 12:00 až 13:00 – obed 

6. 14:00 až 16:00 – 7.tréningová jednotka  

7. 16:30  až 17:00 – večera  

8. 17:30 až 19:30 – sledovanie hokejového zápasu Dukla Trenčín – MsHK Žilina 

sobota 03.11.2012 

1. 07:00 až 07:30 – rozcvička ( rozbehanie, strečing ) 

2. 07:30 až 08:30 – raňajky 

3. 09:00 až 10:00 – 8.tréningová jednotka  

4. 10:30 až 11:30 – regenerácia ( krytá plaváreň Trenčín ) 

5. 12:00 až 13:00 – obed 

6. 14:00 až 16:00 – 9.tréningová jednotka  

7. 16:30  až 17:00 – večera  

8. 17:30 až 19:30 – sledovanie futbalového zápasu AS Trenčín – MFK Košice 

nedeľa 04.11.2012 

1. 07:00 až 07:30 – rozcvička ( rozbehanie, strečing ) 

2. 08:00 až 09:00 – raňajky 

3. 09:30 až 11:30 – 10.tréningová jednotka  

4. 12:30 až 13:30 – obed 

5. 14:00 – ukončenie kempu, odchod účastníkov do svojich domovov 

 

 

 

 

 

 

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ. PRIHLÁŠKY A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE NA OTM@POBOX.SK 


