
 

 

 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ 
Nám. Sv. Čecha 10, 702 00, Ostrava 

 

 

 
JIŽ ČTVRTÝ ROČNÍK KEMPU!!! 

 

PRO CHLAPCE NAROZENÉ V ROČNÍCÍCH 2003 A MLADŠÍ! 
 

OSTRAVICE 

11.8. – 15.8. 2014 

 
Vedoucí kempu:  Mgr. Radim ZAJÍC – profesionální trenér mládeže FAČR. 

 

Cena kempu:   3.200,-Kč. 

 

Zahájení kempu:            přihlášení chlapci se dostaví v pondělí 11.8.2014  

              mezi 9.00 – 9.30 hod. na hřiště TJ SOKOL OSTRAVICE 

 

Ukončení kempu:  rodiče si vyzvednou děti v pátek  15.8. 2014 ve 13.00 hod.  

    na hřišti TJ SOKOL OSTRAVICE 

 

Náplň kempu: pod vedením kvalifikovaných trenérů mládeže stráví chlapci 

týden zdokonalováním a osvojováním nových herních  

i pohybových dovedností. Vše zábavnou formou s míčem!!! 

Dále je dle počasí připraven výlet na Lysou horu, návštěva 

letního koupaliště Sluníčko na Ostravici, koupání v řece, 

autogramiády se známými fotbalovými osobnostmi, spousta 

dalších soutěží a her!!! Každý chlapec dostane tričko kempu, 

společnou fotografii a diplom. 

 

Přihlášky: přihlášky k vyzvednutí v sídle MS KFS, Nám. Sv. Čecha 10,  

702 00 Ostrava u Mgr. Radima Zajíce nebo na www.mskfs.cz 

     - telefon    596  626  790 

           - mobil      739  067  134 

           - e-mail     zajic@mskfs.cz  

 

VZHLEDEM K OMEZENÉMU POČTU VOLNÝCH MÍST (35 chlapců) BUDOU 

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁNY POUZE DO NAPLNĚNÍ KAPACITY KEMPU!!! 



   

 

 

MORAVSKOSLEZSKÝ  KRAJSKÝ  FOTBALOVÝ  SVAZ 

Nám. Sv. Čecha 10, 702 00 Ostrava 

 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA KEMP MS KFS 

PRO PŘÍPRAVKY 
 

 

 

     Přihlašuji své dítě na 4. ročník fotbalového kempu MS KFS pro přípravky, pořádaný 

v termínu od 11.srpna do 15. srpna 2014 na hřišti TJ Sokol Ostravice. 

 

 

 

Jméno a příjmení dítěte: ……………………………………………………………… 

 

datum narození: ………………………..  rodné číslo: …………………….. 

 

bydliště: ………………………………………………………………………………... 

 

telefon rodičů:   mobil…………………….. domů …………………………….. 

 

*mailová adresa:………………………………………………………………………. 

 

registrován v klubu: ………………………….   zdravotní pojišťovna:………….. 

 

hráč     /     brankář     (zakroužkujte správnou variantu) 

 

Souhlasím, aby se mé dítě zúčastnilo letního fotbalového kempu, 

dále souhlasím se zaplacením poplatku   3.200,-Kč za pobyt dítěte na tomto kempu. 

  

 

 

 

 

 

V ………………………..  dne …………………          ……………………………………….. 
                        podpis zákonného zástupce 

 

Vzhledem k omezenému počtu míst (35) doručte přihlášku (osobně, mail, dopis) 

co nejdříve na adresu  MS KFS k rukám Mgr. Radima Zajíce! 

 

*  Uvést mailovou adresu je z důvodu další komunikace bezpodmínečně nutné! 
 


