Informační list
LUKOSTŘELECKÝ KEMP 2021

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: 25.7. – 3.8.2021 počet dní 10
Cena LUKOSTŘELECKÝ KEMP: 6 100 Kč
Cena tábora pro člena klubu dp Lukostřelba Zlín: 5 600 Kč.
Cena tábora účastníka s vlastním lukostřeleckým vybavením: 5 700 Kč.
Sleva 100 Kč pro absolventa tábora. Tábor je určen i pro nelukostřelce.
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. Platbu proveďte do konce června 2021.
Firemní fakturace: fakturační údaje směřujte emailem na účetní oddělení Sportovních klubů
Zlín. Email: najbrtova@avonet.cz. U jména účastníka použijte variabilní symbol – rodné číslo.

TÁBOROVÉ INFORMACE
Příjezd dětí v dopoledních hodinách v neděli, odjezd dopoledne v úterý do 14:00 hod.
Začínáme obědem a končíme snídaní. Dobu pobytu lze upravit, 600 Kč/den.
Vedení tábora: Mgr. Martin Žáček FTVS, 25 let praxe, mob.: 604132989
Adam Fiala zdravotník LF UPOL. Sportovní vedoucí.
Instruktoři s klubovou praxí, závodní licencí a kurzem.
Děti bez lukostřelecké průpravy projdou druhý den tábora lukostřeleckým kurzem. Po celou
dobu tábora budou mít k dispozici kompletní, lukostřelecký materiál pro 3D LUKOSTŘELBU.
LUKOSTŘELECKÝ KEMP PROMO:
Stálý 3D lovecký parkur a stálý tréninkový terčový park, arrow aréna, hunger game, bazén
v táboře, stromové lezení a další lanové dráhy, ubytování ve velkých chatách po oddílech,
strava 5/den // pitný režim 24, foto KEMP 2021, Každé ráno rozcvička a navazuje dopolední
speciální lukostřelecký trénink, noční hlídky, nocování na Janově hradě, zbrojně-výdejní
místnost, 3D táborový závod s licencovanými lukostřelci a celotáborové hry.
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DŮLEŽITÝ MATERIÁL S SEBOU:
 Outdoorová obuv a dlouhé kalhoty, plavky, ale i pláštěnka, klubové tričko.
 Batůžek na trek, čelovka, spacák + karimatka, nůž.
 Klobouk proti slunci, krémy a sprej proti klíšťatům, náramky proti hmyzu,
malou lahev na vodu. Balík neslazených minerálek.
V případě nedodržení režimu tábora si vyhrazujeme právo na vyloučení účastníka.
LUKOSTŘELECKÝ KEMP má pracovní kapacitu omezenou na 50 dětí + 10 vedoucích.

POŘADATEL LUKOSTŘELECKÉHO KEMPU
Sportovní klub dp Lukostřelba Zlín z.s.
IČ.: 22861645
Mgr. Martin Žáček, tel.: 604132989
Email: martinzacek@dplukostrelba.cz 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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