
13. BADMINTON CAMP

13. ročník letních kempů
Tomasze Mendreka
pro juniorské hráče všech kategorií

22. 7.–27. 7. 2018
29. 7.–3. 8. 2018 

Český Těšín

hlavní trenérská hvězda: 
TAN Jinn Hwa (Malajsie) 



BADMINTON-SCHOOL TOMASZE MENDREKA pořádá
13. ROČNÍK BABOLAT LETNÍCH KEMPŮ pro mladé hráče hlavně JUNIORSKÝCH 
KATEGORIÍ (2 termíny – neváhejte a přihlaste se včas)

Na 13. ročníku nebudou chybět trenérské osobnosti:

TAN Jinn Hwa (Malajsie): člen malajské reprezentace – men‘s doubles (2013-2017), 
trenér Duo Badminton Academy, spolupráce s Irským národním týmem (2016)

Mgr. Tomasz MENDREK: diplomovaný trenér, spolupracující s Badminton Europe

+ další překvapení – hráčská/trenérská badmintonová osobnost ze zahraničí
nebo domácího prostředí (budou postupně představování)

13.BADMINTON 
  CAMP

Termín:  22. 7. – 27. 7. 2018 (1. termín) a 29. 7. – 3. 8. 2018 (2. termín)
Zahájení:  V neděli 22. 07. 2018 (resp. 29. 07. 2018) od 20 hodin v budově tělocvičny polské
 ZŠ v Českém Těšíně (jako v posledních letech)
Místo konání: Školní tělocvična polské ZŠ v Českém Těšíně (www.zsptesin.cz), 
 Havlíčková 213/13, 737 01 Český Těšín
 s využitím kurtů „Bowling and Squash sportovního centra“ (6 kurtů)
 v Českém Těšíně (Svojsíkova 1985) (pro dopolední i odpolední tréninky)
 a střední zemědělské školy (4 kurty)
Ubytování: V budově polské ZŠ v Českém Těšíně. Každý hráč bude mít s sebou karimatku 
 a spacák. Doporučujeme i vlastní matraci – k dispozici budou žíněnky. Bližší info
 v samostatném dopise před kempem. 
Stravování: Snídaně, obědy i večeře v školní jídelně PZŠ v Českém Těšíně.
 Začíná se snídaní v pondělí 23. 7. 2018 (resp. 30. 7. 2018) a končí 
 obědem v pátek: 28. 7. 2018 (resp. 4. 8. 2018).
Míče: Každý hráč si doveze 1 krabici péřových míčů s sebou. Na požádání lze zajistit
 organizátorem a koupit si u něj.
Kapacita: Maximálně dvě skupiny po 20 hráčích to je 40 hráčů. Minimální počet osob pro
 konání kempu – 20 účastníků.
Program: 70 % badmintonové přípravy / 30 % kondiční přípravy, regenerace, posilovací
 cvičení. Rámcový program a detailní bližší informace ohledně organizace kempu 
 budou všem účastníkům zaslány na e-mailové adresy nejpozději do 8. 7. 2018
Zdravotní stav:  Prokázat vyhovující zdravotní stav posudkem o zdravotním způsobilosti dítěte
 (pro mladší 18 let – viz. vyplněná příloha „Posudek o zdravotní způsobilosti
 dítěte“) a potvrzením o bezinfekčnosti.
Co s sebou: Badmintonové vybavení, oblečení na cvičení a kondici venku, plavky, švihadlo,
 průkaz pojištěnce, potvrzení o zdravotním stavu!
Cena: 3 990 Kč (zahrnuje odměnu badmintonových trenérů, plnou penzi, pitný režim
 v průběhu soustředění, pobytové+cestovní náklady  zahraničních trenérů, ubytování
 v budově PZŠ v Českém Těšíně, nájem hal, kempové triko + malé překvapení). 
 Cena bez ubytování 3 790 Kč.

V ceně kempu není zahrnuto individuální úrazové pojištění (sportovní činnosti) a pojištěni odpovědnosti
za způsobenou škodu, které všem účastníkům vřele doporučujeme po dobu konání kempu uzavřít. Vedení
kempu a členové „Badminton-school“ nepřebírají právní zodpovědnost za škody způsobené nebo vzniklé
účastníkovi kempu v souvislosti s neuzavřením tohoto druhu připojištění.
Při předčasném naplnění kapacity kempu (40 osob) si organizátor vyhrazuje právo zkrátit lhůtu pro přijímání
přihlášek. 

Přihlášky: Písemně na přiloženém formuláři, nejpozději do 8. 6. 2018 včetně uhrazení 
 poplatku za kemp.
 Celou částku nutno zaplatit do tohoto dat převodem (KB č.ú.: 19-5763380227/0100)  
 nebo složenkou na adresu (Tomasz Mendrek, Majdalenky 9, 638 00 Brno 38).

Storno: 30 až 20 dnů před zahájením – 30 % z ceny, 
 19 dnů až 10 dnů – 50 % z ceny,
 9 dnů a méně -100 % z ceny.
 Při zajištění náhradníka vracíme v tomto případě plnou částku.

Mgr. Tomasz Mendrek, Majdalenky 9, 638 00 Brno
GSM: +420 603 851 546
e-mail: tomasz.mendrek@seznam.cz, www.badminton-school.cz

Tomasze Mendreka



závazná přihláška13.BADMINTON 
  CAMP

zašlete do 8. 6. 2018
„Babolat BS“ letní kemp: 22. 07. - 27. 07. 2018 (zakroužkujte)
„Babolat BS“ letní kemp: 29. 07. - 03. 08. 2018 (zakroužkujte)
 

Mgr. Tomasz Mendrek, Majdalenky 9, 638 00 Brno
GSM: +420 603 851 546
e-mail: tomasz.mendrek@seznam.cz, www.badminton-school.cz

Tomasze Mendreka

jméno a příjmení

datum narození
 
bydliště

kontakt na rodiče tel.:
   mail:
   jiné sdělení:

mám zájem o ubytování  ANO  NE

velikost trička  S  M  L  XL

Prohlašuji, že můj syn / dcera:                     
nemá žádné závažné či jiné zdravotní problémy, které by mu zabraňovaly 
v plnohodnotném absolvování letního campu „Badminton-school“ 
konaného v Českém Těšíně od 22. 7.–27. 7. 2018 nebo 29. 7.-3. 8. 2018 
a které by ho/ji mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit.
 
U mého dítěte se projevují následující chronické problémy (alergie, astma):

*

a dlouhodobě užívá následující léky:*

podpis

u mladších 18 let podpis zákonného zástupce

*vyplňte pouze je-li nutné



posudek o zdravotní 
způsobilosti dítěte

13.BADMINTON 
  CAMP

Mgr. Tomasz Mendrek, Majdalenky 9, 638 00 Brno
GSM: +420 603 851 546
e-mail: tomasz.mendrek@seznam.cz, www.badminton-school.cz

Tomasze Mendreka

V souladu s ustanovením §9, odst. 3 zákona 258/2000Sb. ve znění 
zákona 274/2003 Sb. rozhoduji, že dítě:

jméno a příjmení

datum narození
 
bydliště

JE – NENÍ
způsobilé zúčastnit se sportovního soustředění se zvýšenou fyzickou aktvitou

Dále potvrzuji
• že výše uvedení dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním 

nebo
• že je proti nákaze imunní nebo
• že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

Dále upozorňuji na tyto možné zdravotní problémy či jiná omezení 
(alergie apod.)

Tento posudek má platnost maximálně 1 rok ode dne vystavení a bez tohoto 
posudku není možno dle §9, odst. 2, zákona č. 258/200 Sb. ve znění zákona 
274/2003 Sb. na výše uvedenou akci přijmout.

V  Dne    
      razítko a podpis lékaře

Vydává praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje
 


