FOTBALOVÝ KEMP JIRKY VESELÉHO
www.kempvesely.cz

Adresa místa konání kempu
Fotbalový areál AFK VELTRUSY, Palackého 532
Termíny kempů
I. turnus: 12.7. – 16.7.2021
II. turnus: 26.7. – 30.7.2021
Nástup do kempu
Příchod je každý den v 8:00 hod. Podmínkou pro nástup do kempu je předložení kopie
průkazu zdravotního pojištění, posudek o zdravotní způsobilosti, bezinfekčnost a souhlas se
zpracováním osobních údajů (GDPR). Vše odevzdáte při příchodu v nezalepené a
nadepsané obálce (Euro folii) i s léky a popisem dávkování v případě, že je Vaše dítě má
dostávat v čase kempu.
Všeobecné obchodní podmínky
Odesláním přihlášky a nástupem na akci rodiče/zákonní zástupci vyjadřuji souhlas s
podmínkami kempu.
Podmínky je možné nahlédnout na www.kempvesely.cz v sekci dokumenty.
Zdravotní způsobilost a bezinfekčnost
Posudek bude všem účastníkům kempu - rodičům zaslán na jejich emailové adresy nebo je
možné si je stáhnout na www.kempvesely.cz v sekci dokumenty.
Zpracování osobních údajů.
Společnost Jiří Veselý jako správce osobních údajů poskytuje informace o zpracování
osobních údajů a právech účastníků souvisejících s daným zpracováváním na webových
stránkách, Facebooku, pro vytváření certifikátů, výrobu dresů a v případě zranění.
Poučení účastníků o bezpečnosti a ochraně zdraví
Poučení účastníků proběhne na zahájení kempu.
Ukončení kempu
Oficiální ukončení kempu proběhne každý den v 16:50 – 17:00 hod. na tréninkové ploše. Po
té si rodiče převezmou účastníka kempu a nahlásí odchod domů trenérům.
Pojištění a škody
Organizátor kempu má sjednané Pojištění odpovědnosti za škodu. Odesláním přihlášky a
nástupem na akci rodič/zákonný zástupce:
 vyjadřuje souhlas s podmínkami kempu a je si vědom, že účast na akci představuje
riziko nebezpečí nehod, úrazů, škod na majetku,
 zvážil a rozumí všem těmto rizikům, včetně jejich možného rozsahu a dopadu
 prohlašuje, že hodlá o své vlastní vůli tato rizika podstoupit na vlastní nebezpečí
 bere na vědomí, že organizátor akcí nenese odpovědnost za případné škody na
majetku a zdraví, za zranění související s účasti na akci nebo jeho návštěvou.
Organizátor akcí bude případně vyžadovat projednání vzniklých škod a závazků účastníků s
rodiči/zákonnými zástupci před odjezdem z akce.
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Kontakt a trenéři
Pořadatel kempu: Jiří Veselý (tel: 724 96 39 07)
Trenéři na kempu :
Jiří Veselý - Hlavní trenér kempu, trenér fotbalové školičky SK Slavia Praha, trenér UEFA B
licence, UEFA Grassroots programme (Grassroots trenér pro okres Mělník - FAČR), Coerver
trenér.
Vašek Lorenc - Trenér Mladších žáků AFK Veltrusy, trenér C licence FAČR.
Ivan Krečun - Trenér Starších žáků AFK Veltrusy, trenér C licence FAČR.
Jan Fuchs – Trenér fotbalové školičky SK Slavia Praha, Coerver trenér, UEFA B licence.
Filip Valtr -

Asistent kempu

Zdravotník kempu je zajištěn.

Časový harmonogram kempu
8:00
8:45 - 9:45
9:45 - 10:45
10:45 - 11:45
11:45 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 -

sraz hráčů/hráček
trénink
přestávka, svačina
trénink
oběd, přestávka, odpočinek
dovednostní soutěže
přestávka, svačina
turnaje
odjezd domů
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Doporučené věci s sebou na kemp






Kopačky lisovky
Stulpny
Chrániče
Míč
Velikost fotbalového míče:
Míč velikost 3 - vhodný pro nejmenší fotbalisty (do 8 let) pro rozvoj
koordinačních a technických dovedností při zápase i tréninku (obvod
míče cca 60cm).
Míč velikost 4 - vhodný pro mladší žáky a přípravku (8 - 12 let), obvod
míče je cca 65cm.
Míč velikost 5 - vhodný pro starší žáky, dorostence a dospělé (nad 12
let), velikost 5 je nejčastěji používaný typ míče (obvod cca 70cm).










Plastovou láhev na pití (podepsanou)
Pantofle/sandále na přezutí
Náhradní dres (tričko) a trenky sportovní
Náhradní spodní prádlo a ponožky
Opalovací krém
Ručník a sprchový gel
Kšiltovka/šátek na hlavu
Šusťáková/nepromokavá bunda

Do označené nezalepené obálky, kterou převezmeme při nástupu:






Ofocená kopie průkazu zdravotní pojišťovny
Prohlášení rodiče – ochrana osobních údajů GDPR
Prohlášení – Zdravotní způsobilost a bezinfekčnost
Léky a popis dávkování (nejlépe do uzavíratelného, jménem označeného
igelitového sáčku)

Neberte si cennosti! Za případné ztráty neručíme. V případě porušení zásad
chování a bezpečnosti během kempu bude účastník/ce z kempu vyloučen/a
bez nároku na náhradu.

