Info Levice

- camp je organizovaný formou týždenného tábora
- zúčastniť sa môže každé dievča či chlapec vo veku od 7 do 17 rokov (roč. nar. 2002 1992)
- podmienkou pre nástup do campu je uhradenie poplatku a písomný súhlas rodičov
- stravovanie a pitný režim sú v priebehu dňa zabezpečené priamo v areáli
- povinná výbava: halová basketbalová obuv, bežecká obuv, prezuvky, svetlý a tmavý
tréningový dres, švihadlo, plavky, športová tepláková súprava, vlastná basketbalová fľaša na
iontový nápoj, lopta, karta zdravotného poistenia, tréningová morálka
- každý účastník obdrží kempové tričko
- doprava na kemp a z kempu je individuálna
- bližšie infomácie o začiatku a priebehu campu nájdete tu

Termín
5. – 10. júl 2009, Nedeľa - Piatok

Cena
- 135 €/ 4 067 Sk
- 85 € /2 561 Sk- pre domácich hráčov/ky bez ubytovania s polpenziou
- Cena zahŕňa:
ubytovanie, stravovanie - plná penzia, pitný režim, celodenný tréningový program, vstupy
na plaváreň, súťaže o vecné ceny, stretnutie s extraligovými hráčmi a trénermi, premietanie
videofilmov, výlety do okolia LV, spoločné farebné fotografie, nálepky s logom kempu, kempové
tričko.
- Ako potvrdenie svojej účasti na kempe do Vás žiadame o uhradenie hráčskeho príspevku
na účet: 262 073 46 53 / 1100 ; ( v.s. rodné číslo, správa pre príj.: priezvisko )

Kapacita turnusu:
Spolu v šiestich vekových kategóriách – 140 účastníkov.

Lokalita – miesto konania
Levice – mestský športový areál
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Areál poskytuje ideálne priestory pre športovú, kultúrnu i vzdelávaciu zložku nášho projektu.
- tri kvalitné športové haly – extraligová Športová hala (Turecký rad 5), Dom športu i
telocvičňu T18
- mestskú plaváreň
- regeneračnú linku
- ako aj ďalšie outdoor priestory

Ubytovanie

3- posteľové izby v domove mládeže SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Levice Na
lúkach 18, Levice
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Priebeh
Viac info na
www.supernavigator.sk

www.cp.sk

Kontakt

Katarina Melišková
Camp manažér
tel.: + 421/ 903 587 555
e-mail: basketlandcamp@gmail.sk
Ing. František Kubala
Manažér Basketland n.f.
tel.: +421 / 907 727 043
+421 / 911 727 043
e-mail: basketland@inmail.sk
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