
TERMÍN: 31. 7. – 5. 8. 2022 (neděle – pátek) TRENÉŘI: Novák A., , Bár J., Wagner M., Pokorný J., Zajíc  P.  a další trenéři 
SLUNETY a hráči „A“ týmu mužů: Pecka L., Fait D., Haiblík J., 
Maděra J., Karlovský J.  a další. 

KATEGORIE: 6-17 let

CENA: 
Varianta „A“: 2 300,- Kč cena zahrnuje: oběd, svačinu, večeři, pitný režim, využití sportovišť, tričko, vstupné na doprovodné akce

Varianta „B“: 3 300,- Kč cena zahrnuje: ubytování, plná penze, pitný režim, využití sportovišť, tričko, vstupné na doprovodné akce

SPORTOVIŠTĚ:
– SPORTCENTRUM SLUNETA: – dřevěná palubovka Kährs pro basketbal, volejbal, florbal, házenou, futsal
– Venkovní hřiště: – umělý povrch Mondo pro basketbal (včetně stahovacích košů pro minibasketbal), volejbal, tenis, házenou, futsal
– Regenerační zóna: – sauna, vířivka, ledovací kádě, odpočinková zóna, masérna, ošetřovna
– SLUNETA FITNESS: – posilovací zóna – 35 stanovišť se stroji GRÜNSPORT řady COMPACT, cardio zóna s 15 stanovišti
– Hala kolejí UJEP: – dřevěná palubovka, stahovací koše pro minibasketbal
– Atletická dráha
– Plavecký bazén

UBYTOVÁNÍ:
– Koleje Univerzity J.E. Purkyně (2-4 lůžkové pokoje)

DENNÍ PROGRAM: KONTAKT:
– basketbalový trénink, zápasy Basketbalový klub Ústí nad Labem, z.s.
– kompenzační cvičení, atletika Jateční 1026/18
– regenerace (bazén, sauna, vířivka) 400 01 Ústí nad Labem 
– teorie (přednášky, debaty) Alexandr Novák
– doplňkové aktivity tel.: +420 723 959 530 
– zajištění trenérského a pedagogického dozoru e-mail: mladez@bkusti.cz

www.bkusti.cz

SLUNETA CAMP 2022
Basketbalový klub Ústí nad Labem připravil pro děti nabídku letního basketbalového kempu v Ústí nad Labem. Nabízíme širokou 

škálu sportovišť včetně regenerace v areálu SPORTCENTRA SLUNETA a jeho bezprostředním okolí, kvalitní trenérský kádr, spoustu 
zábavy a hlavně basketbalu! 



JMÉNO A PŘÍJMENÍ:
(+ varianta „A/B“)

DATUM NAROZENÍ:

ADRESA:

TELEFON (RODIČE):

E-MAIL (RODIČE):

VELIKOST TRIČKA: MATEŘSKÝ KLUB:

Vyplněnou přihlášku odevzdejte trenérům nebo zašlete nejpozději do 31. 5. 2022 na adresu: 
Basketbalový klub Ústí nad Labem, z. s.
Jateční 1026/18
400 01 Ústí nad Labem
nebo elektronicky na e-mail mladez@bkusti.cz se všemi výše požadovanými údaji. Do předmětu zprávy uveďte „SLUNETA CAMP 2022“

PLATBA: Platbu zálohy ve výši 50% z ceny proveďte na účet u Fio Banky, č. ú.: 2700735701/2010 nejpozději do 10.6.2022 (VS: rodné číslo dítěte, 
SS: 2267, do zprávy pro příjemce uveďte jen příjmení dítěte). Druhou polovinu uhraďte stejným způsobem nejpozději do 15.7.2022.

PODPIS HRÁČE: PODPIS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE:


