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PODMIENKY ÚČASTI

SPORTA HANDBALL CAMP 2021 – HLOHOVEC (02. – 06.08. 2021)

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:
Zúčastniť sa kempu môžu dievčatá a chlapci vo veku 8 až 16 rokov, pričom účasť je podmienená vyplnením a 
zaslaním prihlášky podľa inštrukcií a tak isto zaplatením účastníckeho poplatku – po zaslaní prihlášky a zaplatení 
poplatku zašle organizátor spresnené a všetky potrebné informácie. Podmienkou pri nástupe je aj predloženie 
zdravotného poistenia a vyplnený list účastníka kempu.
Každý deň minimálne 6 hodín odborného tréningu a aktivít pod vedením  trénerov a známych slovenských hráčov.
Orientácia kempu : praktická – technika základných hádzanárskych činností, individuálna technika, modelované 
herné situácie, základné prvky spolupráce, variabilita streľby, brankársky tréning, hry a súťaže, teoretická -základné 
taktické princípy, obrana, protiútok, útok na postavenú obranu, význam kombinácií a pod..
Hlavný tréner kempu: Martin Múdry.
Garant kempu: SPORTAcademy Hlohovec.
Kemp sa uskutoční v športovej hale SPORTAcademy Hlohovec a na priľahlých športoviskách v okolí. 
Tento kemp je určený pre všetkých – od úplných začiatočníkov po závodných hráčov.
Po absolvovaní kempu každý účastník dostane tričko kempu, účastnícky certifikát a malú pozornosť od sponzorov
Každý účastník musí dodržiavať dané pravidlá kempu.
Príjazd a odjazd si organizujú účastníci samostatne.
Možnosť pre všetkých trénerov na Slovensku zúčastniť sa na kempe – ako pozorovatelia alebo po prihlásení aj ako 
aktívni tréneri kempu.
Možnosti ubytovania – ubytovňa.

ČO PONÚKNE KEMP:
Tréningy a prednášky budú viesť tréneri licencie A a B menovite : M. Múdry, S. Mažár počíta sa aj účasť známych 
slovenských hráčov. 
Hlavný tréner kempu – Martin Múdry

Účastníci budú rozdelení do skupín podľa hráčskych funkcií, výkonnosti a veku. Každá skupina bude mať jedného 
trénera a asistenta. Skupina bude mať maximálne predbežne10 -16 účastníkov. Bude zabezpečená lekárska 
starostlivosť a pravidelná strava (raňajky, obed, olovrant, večera) a pitný režim počas tréningov. Pre účastníkov bude 
zabezpečený celodenný program. V nočnom čase je zaistený dozor (pre ubytovaných). K dispozícii bude možnosť 
zakúpenia športových potrieb zn. Erima a upomienkových predmetov.

DENNÝ PROGRAM :
Bude prebiehať v čase od 07:30 do 22:00, kedy nasleduje nočný kľudový režim.
Program je rámcový a bude upravený podľa počtu účastníkov a hostí.

POVINNÁ VÝSTROJ :
obuv do haly
obuv do terénu
prezuvky (ubytovaní)
vlastná hádzanárska lopta
švihadlo (prípadne theraband)
plavky, osuška, šľapky
hygienické potreby
karta zdravotného poistenia
vyplnený list účastníka
chuť na sebe pracovať a športovými aktivitami sa chcieť zabaviť
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CENA KEMPU :
180,00 EUR ubytovanie (ubytovňa)

4x denne strava, pitný režim
lekárske zabezpečenie, odborné zabezpečenie, dozor

85,00 EUR bez ubytovania
obed, olovrant, večera, pitný režim
lekárske zabezpečenie, odborné zabezpečenie, dozor

70,00 EUR bez ubytovania
obed, olovrant, pitný režim
lekárske zabezpečenie, odborné zabezpečenie, dozor

KONTAKTNÁ OSOBA : Mgr. Tomáš Húska +421 915 498 564
shc@sporta.sk
www.sporta.sk

Bankové spojenie pre úhradu prihlášok: IBAN: SK2409000000000280996446 /pri úhrade uvádzajte do 
poznámky meno a priezvisko účastníka kempu/. Úhradu vykonajte internetbankingom, vkladom na účet, šekom. 
Hotovosť nie je akceptovaná.

Storno
Zo strany účastníka menej ako týždeň pred začiatkom kempu pri zrušení účasti na kempe, organizátor si uplatňuje 
nárok v podobe storno poplatku vo výške 50% z poplatku.
V prípade, že kemp bude zrušený z dôvodu výskytu covid-19 a podobne, budú poplatky vrátene alikvotnou 
čiastkou.
Ak organizátor vylúči účastníka z kempu pre porušenie pravidiel a podobne, účastníkovi nevzniká nárok na vrátenie 
poplatkov.

Opatrenia voči covid-19
Organizátor sa riadi pokynmi podľa vyhlášok a usmernení ÚVZ SR. Tak isto organizátor vyžaduje od účastníkov 
dodržiavanie týchto usmernení a pravidiel. Organizátor kempu už teraz apeluje na dodržiavanie zásad hygieny a 
opatrení.


