Informační list
LUKOSTŘELECKÝ KEMP 2020

dp Lukostřelba Zlín z.s. pořádá
COVER SPORT dodává trenéry a instruktorky s pojištěním činnosti a odpovědnosti.
Lokace: Rekreační areál REVIKA Vizovice
Ve Vizovicích ulicí Lázeňskou až dozadu ….

Termín: 26.7. – 4.8.2020 Počet dní 10.
Cena KEMPU: 5 600 Kč
Cena tábora pro člena dp Lukostřelba Zlín nebo jiného klubu: 5 400 Kč.
Navíc sleva 200 Kč pro absolventa našeho tábora, sleva pro druhého sourozence 200 Kč.
Přihláška na: www.dplukostrelba.cz Elektronická přihláška nahrazuje poštovní.
Další dva dokumenty /zdravotní list a list účastníka/ přivezete přímo na KEMP.
Úhrada bankovním převodem na klubový účet: 3451395359 / 0800
Ve zprávě pro příjemce u bankovního příkazu bude uvedeno jméno účastníka.
Pro zahraniční účastníky použijte účet s IBAN.

Příjezd dětí v dopoledních hodinách v neděli, odjezd dopoledne v úterý do 14:00 hod.
Začínáme obědem a končíme snídaní. Dobu pobytu lze upravit, 500 Kč/den.
Vedení tábora: Mgr. Martin Žáček FTVS, 20 let praxe, Adam Fiala zdravotník LF UPOL.
Děti bez lukostřelecké průpravy projdou druhý den tábora kurzem. Po celou dobu tábora
budou mít k dispozici lukostřelecký materiál na míru pro 3D lukostřelbu.
Lukostřelecký KEMP 2020 nabízí:
Stálý 3D lovecký parkur a stálý tréninkový terčový park
Arrow aréna, Hunger game
Bazén na táboře
Stromové lezení a další lanové dráhy
Táborový 3D závod s vyhodnocením
Ubytování ve velkých chatách i na hlavní budově
NOVĚ branně-vojenská dvoudenní tématika
BAZEN doplnění outdoorových programů
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Strava 5/den + pitný režim 24.
Foto, video z kempu
Ranní rozcvičky
Každé dopoledne speciální lukostřelecký trénink
Noční hlídky
Nocování na Janově hradě
Servis materiálu denně
3D závod s licencovanými lukostřelci + divácká zóna pro rodiče
Tábor bude fyzicky dost náročný. Režim se někdy posune hluboko do noci. Děti budou mít
vždy prostor na regeneraci do druhého dne. Většinu dne budeme trávit venku. Ubytování
máme na chatách pro starší děti a na budově pro mladší děti s komfortním sociálním
zázemím. Strava 5x denně. Celodenní pitný režim. Po celou dobu tábora je přítomen
zdravotník. Plných 10 dnů adrenalinu. Foto a video z KEMPU. Zbrojní, výdejní místnost pro
lukostřelecký materiál a ostré předměty. Částečně se zapojíme i do běžného režimu tábora
Revika. V areálu budou dva velké táborové subjekty, tím zaplníme téměř celý ubytovací
prostor Reviky.
Nezbytný materiál na KEMP s sebou:
1. OUTDOOROVÁ OBUV a DLOUHÉ OUTDOOR KALHOTY
2. PLAVKY, ale i pláštěnka
3. Batůžek na trek, čelovka, spacák + karimatka.
4. Nůž, klubové tričko, maskované oblečení do lesa, klobouk proti slunci, krémy a sprej
proti klíšťatům, náramky proti hmyzu, malou lahev na vodu. Balík minerálek.
Členové klubu dp Lukostřelba Zlín jsou pojištěni proti úrazům. Vedoucí a praktikantky jsou od
COVER SPORTu pojištěni proti odpovědnosti. Materiálově bude režim na táboře zajištěn jako
pro náročné klienty. V případě nedodržení režimu tábora si vyhrazujeme právo na vyloučení.
Platbu proveďte nejpozději do konce června 2020. Lukostřelecký KEMP má pracovní kapacitu
omezenou na 50 dětí. Budete-li požadovat potvrzení o zaplacení, pošlete kontrolní email.
V případě odhlášení dítěte po jeho zaplacení obdržíte platbu zpět bez storno poplatku. Telefon na
vedoucího KEMPU: Martin Žáček 604132989 uložte si !
Pořadatel lukostřeleckého KEMPU:
dp Lukostřelba Zlín z.s.
IČ.: 22861645
Mgr. Martin Žáček
Tel.: 604132989
Email: mz.omartinzacek@gmail.com
www.dplukostrelba.cz

Provozovatel rekreačního objektu:
REVIKA, s.r.o.
Lázeňská 1035
76312 Vizovice
Ing. Iveta Kadlčková
Tel.:577452733
Email.:revika@revika.cz
www.revika.cz
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