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Příměstské in-line tábory v Zelenči 
Informace pro rodiče účastníků 

rok 2018 
Dobrý den,  

dovolili jsme si připravit stručného průvodce pro rodiče účastníků našich in-line táborů. Na úvod 

dovolte pár slov k historii našich táborů. 

 

Navazujeme na tradici táborů pořádaných v Zelenči od roku 2009. Od roku 2014 se stal pořadatelem 

táborů Sporting Zeleneč. Roli hlavní vedoucí tábora převzala Lenka Záhumenská. Mentorkou 

a dobrou duší táborů zůstává i nadále Michaela Záhumenská, která je připravena vypomoci 

v případě potřeby.  

Během těchto let získali účastníci našich kurzů a táborů řadu cen 

a vítězství v bruslařských soutěží. Ty nejlepší a nejšikovnější děti se 

postupně staly členy bruslařských oddílů v Benátkách nad Jizerou i 

jinde. Mohli jste je vídat, jak se zúčastňují závodů v in-line bruslení a 

short-tracku po celé Evropě – a jak odtud vozí cenná umístění. Ještě 

cennější je ale možná obrovské množství dětí i dospělých, kteří se 

díky těmto kroužkům naučili ovládat in-line brusle a užívat si tento 

druh sportu.  

Kde tábory pořádáme 
Zázemí máme v místnostech na fotbalovém hřišti, kde jsou 

k dispozici toalety, kuchyňka, místo na odložení věcí, stoly na různé 

hry apod. 

Polední přestávku můžeme trávit na trávníku fotbalového hřiště, 

hrami nebo jinou zábavou ve stínu u šaten, případně v pronajatých 

místnostech. V případě deště bude program uzpůsoben počasí (hry v 

klubovně, popř. procházka nebo hra venku bez bruslí).  

Bruslíme na asfaltové ploše vedle fotbalového hřiště, ale můžete nás 

potkat i na cyklostezkách směrem k Horním Počernicím nebo ke 

Mstěticím.  

Program a trasa výletů se řídí počasím, uměním členů jednotlivých skupin a také momentální náladou. 

Děti na hřišti hrají různé hry a soutěže, poslední den je obvykle zakončený závody. 

Děti jsou rozdělené do menších skupin a každé se věnuje minimálně jeden vedoucí 
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Kdo tábory vede 
Hlavní vedoucí je Lenka Záhumenská, bývalá juniorská reprezentantka v short-tracku, závodnice na 

kolečkových bruslích. Na začátku své kariéry se krátce věnovala i krasobruslení. 

Dalšími vedoucími na táborech jsou zkušení závodníci na in-line bruslích, bývalí hokejisté atd. 

V podstatě všichni naši vedoucí vlastní certifikáty Instruktor inline bruslení, případně další potřebná 

školení a osvědčení. 

Tábory v roce 2018 
Každý rok máme velmi kladnou odezvu rodičů i dětí na pořádané 

tábory a také letos vám nabízíme čtyři termíny táborů. 

1. tábor 16. 7. - 20. 7. 2018 

2. tábor 23. 7. - 27. 7. 2018 

3. tábor 30. 7. - 3. 8. 2018 

4. tábor 6. 8. - 10. 8. 2018 

Cena za týdenní tábor je 2.800 Kč za dítě (oproti loňskému roku 

musíme zaplatit vyšší částku za pronájem klubovny na hřišti) 

Přihlásit dítě je možné pouze na celý týden, v případě volné kapacity 

budou přihlášky na jednotlivé dny řešeny až těsně před zahájením 

táborů individuálně. Kapacita jednotlivých táborů je 40 míst.  

Dovolujeme si omezit věk účastníků na maximálně 14 let,  

tedy rok narození 2004 a mladší.  

Starší „děti“ se na našich táborech již většinou nudí a připravit program pro věkové rozmezí 4-16 let je 

v podstatě nemožné. 

Jak mohu přihlásit účastníka 
Přihlásit dítě je možné pouze do naplnění kapacity 

jednotlivých táborů. Omlouváme se, ale nejsme schopni 

kapacitu jednotlivých táborů navyšovat ani evidovat 

náhradníky "pod čarou" na jednotlivé tábory. 

  

 

Po vyplnění údajů na webu pošleme na zadanou mailovou adresu potvrzení o registraci přihlášky. 

Součástí mailu jsou informace pro zaplacení (číslo účtu, variabilní symbol platby) a také odkaz na 

stažení vyplněného formuláře přihlášky. Předvyplněnou přihlášku je nutné stáhnout z internetu, 

podepsat na příslušném místě a doručit co nejdříve na adresu pořadatele. Prosíme, neposílejte 

dopisy doporučeně, je možné podepsanou přihlášku jen oskenovat a poslat na naši mailovou 

adresu tabory@sportingzelenec.cz 

Pokud by vám obratem po vyplnění přihlášky na našich webových stránkách nepřišel mail 

s potvrzením, kontaktujte nás - pokud by přihláška nebyla nalezena v systému, není dítě přihlášené. 

V průběhu táborů jsou pořizovány fotografie a videozáznam účastníků. Součástí přihlášky je souhlas 

rodičů s pořízením a zveřejněním fotografií a videa dětí. Dále je součástí přihlášky souhlas s evidencí 

osobních údajů dětí i rodičů, které vyplní do přihlášky a s předání potřebných údajů pojišťovně. 

  

Přihlašování je možné výhradně na webových 

stránkách http://tabory2018.sportingzelenec.cz 

http://tabory2018.sportingzelenec.cz/
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Co zahrnuje cena tábora 
Cena za každého účastníka a týden činí 2.800 Kč. Přihlásit se lze pouze na celý týden, není možné se 

hlásit pouze na určité dny. V ceně jsou zahrnuty:  

 obvykle 4 hodiny výuky bruslení denně 

 v případě nepříznivého počasí náhradní 

program 

 pitný režim po celý den 

 2 svačiny 

 oběd (je zajištěn dovoz z restaurace Zéland) 

 úrazové pojištění pro případ vážné nehody 

 účastnické tričko 

 fotografie a případně video z tábora ke 

stažení na webu 

 uspořádání závodů pro účastníky tábora 

(diplomy, medaile a ceny pro vítěze) 

 
Pro každého účastníka doporučujeme mít sjednané úrazové pojištění, námi sjednávané je hromadné 

pojištění účastníků sportovní akce, které pokryje jen vážné úrazy. 

Obědy dovážíme z restaurace Zéland ve várnicích. Porce jsou dostatečně velké, oběd se skládá 

z polévky a hlavního jídla. Pro případné alergiky je možné přinést vlastní jídlo, případně zkusíme 

dohodnout náhradní potraviny 

Způsob a termín úhrady 
Platbu je zapotřebí provést do 40 dní od podání přihlášky, teprve po obdržení platby je považována 

přihláška za platnou (do té doby je místo pouze rezervované). Pokud nebude úhrada provedena 

v dohodnutém termínu, může být místo obsazeno jiným zájemcem. Je možné dohodnout posunutí 

splatnosti, v takovém případě nás prosím kontaktujte. 

Platbu je možné provést pouze převodem na bankovní účet číslo 2300348024 / 2010 (Fio banka) 

Variabilní symbol bude přidělen po vyplnění přihlášky, bude zaslán mailem na zadanou mailovou 

adresu. Prosíme, vyplňte jej správně do bankovního příkazu, abychom vaši platbu správně 

identifikovali. 

Postup přihlášení 
Postup přihlášení dítěte na tábor a úhrady je následující:   

1. Vyplníte přihlášku dítěte na tábor na našich webových stránkách  

http://tabory2018.sportingzelenec.cz 

2. Doručíte přihlášku pořadatelům (oskenovanou mailem, případně poštou) 

3. Odešlete do 40 dnů peníze na účet (nebo se dohodnete na změně termínu splatnosti) 

4. Po připsání peněz na náš účet uvidíte v seznamu účastníků informaci o připsání platby 

5. Několik dní před zahájením tábora zveřejníme další pokyny k táboru 

Co bude účastník potřebovat 
Pro účastníky je připravené zázemí, kde si mohou své věci nechávat. Místnost je zamykána, pokud 

nejsme právě někde poblíž. Na sportovní aktivity potřebujeme:  

 Cyklistickou přilbu (případně bruslařskou) 

 Chrániče na lokty, ruce i kolena 

 Kvalitní brusle 

 Láhev na pití 

 Ručník a oblečení na převlečení, pláštěnku 

 Posudek o zdravotní způsobilosti (vystavuje dětský 

lékař, lze využít potvrzení pro školy v přírodě) 

 Kopii kartičky zdravotní pojišťovny (kdybychom museli vyhledat ošetření u lékaře) 

http://tabory2018.sportingzelenec.cz/
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Režim dne 

 8:00 - 8:30 ranní sraz účastníků  

 8:30 - 9:00 svačina 

 9:30 - 11:00 výuka bruslení, hry 

 11:00 - 12:30 oběd  

 12:30 - 13:30 odpočinek, hry v klubovně 

 13:30 - 15:30 odpolední výuka bruslení, hry 

 15:30 - 15:40 svačina 

 15:40 - 16:30 vyzvedávání dětí 

Prosíme o dodržování času pro vyzvedávání dětí. Pokud víte, že nejste schopni včas dítě vyzvednout, 

domluvte se prosím nejpozději den předem. 

Kde je sraz účastníků 
Každé ráno mezi 8 a 8:30 se sejdeme u kluboven na hřišti (u stolů před zdejší restaurací). Děti 

převezme někdo z vedoucích, poznáte nás podle triček :-) Přesná adresa je Bezručova 439, Zeleneč 

 

Informace o pořadateli táborů 
Pořadatelem tábora je Sporting Zeleneč, z.s., IČ 012 77 189. Více informací o sdružení najdete na 

stránkách www.sportingzelenec.cz 

Přihlášky na tábory zasílejte po podepsání oskenované na naši společnou mailovou adresu 

tabory@sportingzelenec.cz, nebo klasickou poštou na adresu: 

Sporting Zeleneč, z.s. 

Kopretinová 895 

250 91 Zeleneč 

Další informace 
V případě potřeby vám rádi poskytneme další informace k táborům, neváhejte nás kontaktovat 

 Společná táborová mailová schránka je k dispozici na tabory@sportingzelenec.cz 

 Webové stránky táborů jsou na adrese http://tabory2018.sportingzelenec.cz 

 Lenka Záhumenská - mail lenka@zahumenska.cz, telefon 739 204 322 

 Michaela Záhumenská - mail michaela@zahumenska.cz, tel. 739 204 320 

 

Informace týkající se také dalších sportovních aktivit zastřešených Sportingem Zeleneč: 

 Martin Záhumenský - mail martin@zahumensky.cz, tel. 604 230 769 

 Webové stránky www.sportingzelenec.cz 
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