
Fotbalový kemp CHOBOTNIČKA 2021 

 

      

 

Máte doma malého fotbalistu a chcete, aby se o prázdninách dobře bavil? Přihlaste ho na náš fotbalový kemp. 

V prvním týdnu letních prázdnin se v obci Dolní Újezd uskuteční 5. Ročník fotbalového kempu CHOBOTNIČKA, 

pod záštitou oddílu kopané TJ Sokol Dolní Újezd. Kemp je určen pro děti od 6 do 14 let (ročníky 2006 - 2014). 

Tréninky, hry, animační programy, výlety a jiné aktivity budou probíhat za účasti licencovaných trenérů a 

pedagogických pracovníků, kteří se budou snažit naučit, zdokonalit a rozvíjet jednotlivé dovednosti vašich 

malých fotbalistů. 

Pokud preferujete dobrou partu, pohodu a vstřícný přístup k dětem – tak u nás jste správně. 

Místo konání: Obec Dolní Újezd, okres Svitavy 
Termín: 4. 7. - 9. 7. 2021 
Ubytování:  Penzion Taurus, 2 - 12 lůžkové pokoje 
Strava:  6 x denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře, večeře II), ovoce a pitný režim  
Cena:  6.300,- Kč - pobytový kemp, zahrnuje program a ubytování vč. stravy * 
  4.200,- Kč - příměstský kemp, zahrnuje program vč. stravy * 

 
* Pro účastníky kempu budou připraveny luxusní dresy a šortky NIKE, hodnotné ceny, tombola a 
opět jeden z účastníků získá poukaz na odběr kopaček v hodnotě 5.500,- Kč. 
 
* Nejlepší účastník kempu si odnese MEGADÁREK v podobě ….. (nechme se překvapit). 
 
Kontakt: Martin Brůna   +420 739 491 747 fkchobotnicka@seznam.cz 
  Mgr. Václav Brůna +420 723 346 026 fkchobotnicka@seznam.cz 
 

Kapacita kempu omezena – pobytový kemp max. 40 dětí, příměstský max. 14 dětí 
 

!!! Sleva pro hráče registrované v TJ Sokol Dolní Újezd: 400,- Kč na pobytový kemp, 300,- Kč na příměstský 
kemp. V případě přihlášení bratrské dvojice bude poskytnuta sleva na dítě ve výši 200 Kč !!! 

 

Opět se můžete těšit na profesionální trenéry, kteří pro Vaše děti připraví 100% zábavný a tréninkový program, 

budou se jim věnovat, kluci získají nové návyky, zkušenosti, kamarády a hlavně se budou velmi dobře bavit. 

Odnesou si profesionální vybavení a věci od společnosti 11TEAMSPORT.  

  


