
• soustředění není výběrové v pravém slova smyslu, nicméně si trenéři 
vyhrazují právo odmítnou přihlášku na základě přístupu k tréninkům a  
turnajům a na základě (ne)kázně

• ubytování v chatkách nebo v pavilonu ve čtyřlůžkových pokojích

• stravování 6x denně + pitný režim

• program soustředění bude zaměřen na:
- rozvoj pohybových dovedností
- zdokonalení herních dovedností, techniky a hry,
- výkonnostní testy,
- seznámení se spoluhráči (přechod hráčů do vyšších kategorií),
- posílení týmové ducha

• výlet do okolí

• sportovní hry - přehazovaná, badminton, fotbal, nohejbal, petanque, 

• telefony a elektronika vůbec jsou zakázány; pokud budou zjištěny, 
budou zabaveny; za ztrátu neodpovídáme

• vzkazy dětem v průběhu tábora prostřednictvím webového formuláře 
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RAGBY KEMP Borovice 2017
pro ročníky 2010, 2009, 2008, 2007 a 2006

Termín: pondělí 28. 8. – pátek 1.  9. 2017

Místo: Rekreační středisko Seba, 
cca 9 km od Mnichova Hradiště, u obce Borovice 

Přihlášky: do 22. června 2017

Cena: 4 000,-Kč
cena zahrnuje ubytování, stravování, pravidelný pitný režim, 
ragbyové tréninky,  sportovní cvičení, odpolední aktivity ve formě 
her  a soutěží,  doplňkový program, dopravu tam (zpět vlastní)

Platba: do 22. 6. 2017

Určeno pro: starší děti podzimní kategorie U8: ročník 2010
podzimní kategorie U10: ročníky 2009 a 2008
podzimní kategorie U12: ročníky 2007 a 2006

Kapacita: 60 dětí

Nástup: doprava autobusem ze hřiště, sraz v 8 hodin, odjezd 8.30

Návrat: vlastní doprava, vyzvednutí v pátek odpoledne od 15 do 19 hodin
- večeře v pátek již není zajištěna

Společný večer: Na páteční večer (po převzetí dětí a zakončení kempu) 
nabízíme možnost společného posezení přímo v RS Seba. 



• Povinné vybavení
– sportovní trika,  trenýrky
– tepláky,  mikina, bunda, pláštěnka
– sportovní souprava do chladného počasí a deště 
– sportovní obuv na ragby
– běžecká obuv 
– vycházková obuv, holinky, boty do lodi
– přezuvky
– spodní prádlo, ponožky, štulpny 
– pyžamo
– ragbyová helma
– chrániče zubů
– pokrývka hlavy
– plavky 
– ručník + osuška
– potřeby osobní hygieny
– nutné léky (označené jménem a odevzdat při příjezdu)
– krém na opalování, repelent proti hmyzu
– batůžek na výlety 
– pálka na stolní tenis, míčky
– kapesné cca 200,- Kč
– knihy, stolní hry,  karetní hry
– láhev na pití 
– baterka

Nejsou dovoleny mobilní telefony, tablety, elektronické hry ani 
žádná jiná elektronika.

• Přihlášky
Termín přihlášení - do 22. 6. 2017

K přihlášení použijte formulář, pouze v krajním případě email 
ragbytatra@gmail.com

Zároveň prosíme o nahlášení případné účasti na závěrečném 
táboráku a grilování.

• Platba
Termín platby - do  22. 6. 2016
č. účtu: 605 2210 007 / 6000 
jako VS uveďte rodné číslo
a do poznámky uveďte: jméno člena a heslo BOROVICE

• Doklady
Termín odevzdání - při odjezdu
- Kopie kartičky zdravotního pojištění 
- Souhlas s účastí a plná moc
- Potvrzení lékaře (lze použít  i platné potvrzení ze ŠvP)
- Bezinfekčnost
- Nadepsaná obálka s léky a způsobem užívání

Doklady lze stáhnout na www.tatrasmichov.com/download
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http://www.tatrasmichov.com/download

