
Informácie pre účastníkov a rodičov 

Adresa miesta konania kempu 
Družstevná ulica, Kurima 08612 

Termín kempu 

22. - 26. júla 2019 

Nástup do kempu 
Príchod je každý deň medzi 8:15 - 8:45 hod. Podmienkou pre nástup do kempu je predloženie 
kópie preukazu zdravotného poistenia, Prehlásenie rodičov, Posudok o zdravotnej spôsobilosti, 
lieky v označenej obálke. 

Všeobecné obchodné podmienky 
Odoslaním prihlášky a nástupom na akciu rodičia / zákonní zástupcovia vyjadrujů súhlas s 
Podmienkami. Podmienky je možné si stiahnuť na www.coerver.sk/vseobecne-obchodne-
podmienky.html 

Prehlásenie rodičov a Posudok lekára o zdravotnej spôsobilosti 
Vzory Prehlásenia a Posudok budú všetkým účastníkom kempov a rodičom zaslané na ich e-
mailové adresy alebo je možné si ich stiahnuť na www.coerver.sk. Posudok lekára môžu rodičia / 
zákonní zástupcovia použiť aj z iných obdobných podujatí (futbalový klub, škola v prírode atď.) 

Spracovanie osobných údajov 
Spoločnosť Moderný futbal s.r.o., so sídlom Drtinova 10/557, 150 00 Praha 5, IČO: 24851701, 
ako správca osobných údajov poskytuje informácie o spracovaní osobných údajov a právach 
účastníkov spojených s daným spracovávaním na webových stránkach www.coerver.sk/osobne-
udaje.html. 

Poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia 
Poučenie účastníkov prebehne pred zahájením kempu. Rodičia sú povinní podpísať protokol o 
poučení účastníkov pri nástupe do kempu. 

Ukončenie a odchod z kempu 
Oficiálne ukončenie kempu prebehne posledný deň v 16:15 - 16:30 hod. na tréningovej ploche. 
Po tej si rodičia prevezmú účastníka kempu na základni písomného potvrdenia a 
budú im prípadne vrátené ďalšie osobné veci. 

Storno podmienky: 
Pri zrušení pobytu zo strany účastníka sú platné nižšie uvedené storno podmienky: 
- pri zrušení pobytu viac ako 60 dní pred termínom nástupu do kempu je stornovací poplatok 100 
Euro 
- pri zrušení pobytu 30-59 dní pred termínom nástupu do kempu je stornovací poplatok 125 Euro 
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pre zrušenie pobytu 1-29 dní pred termínom nástupu do kempu, v deň nástupu alebo pri 
prerušení a predčasnom ukončení pobytu je stornovací poplatok v plnej výške 175 Euro. 
Doporučujeme preto uzavrieť poistenie storno poplatkov. 

Poistenie a škody 
Organizátor kempu má uzavreté Poistenie zodpovednosti za škodu. Svojím podpisom alebo 
odoslaním prihlášky do kempu rodičia vyjadrujú súhlas s vyššie uvedeným prehlásením: 
Prehlasujem, že som si vedomý, že účasť v kempe predstavuje riziko nebezpečenstva nehôd, 
úrazov, škôd na zdraví a majetku. Zvážil som a rozumiem všetkým týmto rizikám, vrátane ich 
možného rozsahu a vplyvu a prehlasujem, že mám v úmysle dobrovoľne tieto riziká podstúpiť na 
vlastné nebezpečenstvo. Beriem na vedomie, že organizátor kempu nenesie zodpovednosť za 
prípadné škody na majetku a zdraví, alebo za zranenie súvisiace s účasťou v kempe alebo jeho 
návštevou. Organizátor kempu bude poprípade vyžadovať prerokovanie vzniknutých škôd 
a záväzkov účastníkov s rodičmi pred odjazdom z kempu. 

Kontakty a tréneri 

Usporiadateľ kempov COERVER® COACHING 
Moderní fotbal s.r.o., Drtinova 10/557, Praha 5, 150 00 
Moderní fotbal s.r.o. - organizačná zložka, Galvaniho 7/A, Bratislava, 821 04 

Konateľ spoločnosti  
Tomáš Klečka, 	 tel.: +420 602 311 164, e-mail: tomas.klecka@coerver.cz  

Fakturácia a administratíva 
Lucie Klečková, 	 tel.: +420 601 530 093, e-mail: lucie.kleckova@coerver.cz  

Vedúci kempu, zdravotník 
Peter Herstek,	tel.: 0915 889 550 

Tréneri na kempu 

Peter Herstek,		 tel.: 0915 889 550  
Patrik Purdeš,		 tel.: 0902 691 546 

 



Časový harmonogram kempu 

08:15 - 08:45 	 Príchod 

09:00 - 10:30		 Tréning (90 min) 

10:30 - 10:45		 Prestávka, desiata 

10:45 - 11:45	  	 Turnaje / súťaže (60 min) 

12:00 - 13:30 	 Obed, prestávka, odpočinok 

13:30 - 15:00 	 Tréning (90 min)  

15:00 - 15:15 		 Prestávka, olovrant 

15:15 - 16:15 		 Turnaje / súťaže (60 min) 

16:30 - 17:00	 	 Odchod 

 



Čo so sebou do kempu? 

Základný zoznam vecí, ktoré je potrebné vziať si so sebou do kempu: 

kopačky 
lopta 
chrániče 
dres alebo tričko na tréning 
trenírky na tréning 
štucne  
šiltovka / šatka na hlavu 
tepláková súprava 
šušťáková bunda  
športová obuv na behanie (možno použiť turfy) 
obuv do sprchy 
uterák 
papierové vreckovky 
batoh / taška na tréningové veci 
fľaša na pitie 
hygienické potreby 
repelent proti hmyzu (komárom) 
opaľovací krém 
prípadne potrebné lieky 
ostatné veci podľa vlastného uváženia 
poznámkový blok a ceruzka 

Do označenej obálky (prevezme ju pri nástupe poverená osoba / tréner):  
Ofotená kópia preukazu zdravotnej poisťovne 
Prehlásenie rodičov 
Posudok lekára o zdravotnom stave 
Lieky (najlepšie do uzatvárateľného menom označeného igelitového sáčku) 

Finančná hotovosť podľa uváženia (nechajú si pri sebe deti)

 


