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JARNÍ PRÁZDNINY KLADENSKÝCH DĚTÍ 2020: 

 Sportovní areály města Kladna s.r.o. (SAMK) za podpory Statutárního města Kladna pořádají 

příměstský tábor pro děti od 5-ti do 14-ti let.  V roce 2020 se uskuteční v termínu: 

9. 3. – 13. 3. 2020 

• Program od pondělí do pátku, od 8:00 do 16:00 hodin. Plánujeme zařadit např. 

• Atletika • Bojové sporty • Stolní tenis 

• Baseball • Florbal • Volejbal 

• Basketbal • Hokejbal  

• Další aktivity: 

• Bruslení na ledové ploše ČEZ stadionu 

• Lezecká stěna 

• Pěší výlet do okolí 

• Plavání v Aquaparku 

• Budeme se pohybovat především v halách, avšak v případě příznivého počasí využijeme  

i možnosti venkovních aktivit. Děti mají přes den zázemí v prostorách šaten Kladenské 

sportovní haly, kde si mohou ponechat momentálně nepotřebné věci v rámci dne (př. pokud 

mají v daný den děti plavání, nenosí plavání celý den s sebou, ale vezmou si jej pouze v čas 

plavání). 

 

• Doporučené vybavení: 

o Pohodlné sportovní oblečení a pevnou obuv na sportování v hale  

(ne bačkory) 

o Sportovní obuv na přezutí ven 

o Svačina, pití 

o Plavky, ručník, (rukávky, kruh) 

o Lední brusle – dle možností 

Přihlášky, platební podmínky 

• Cena za celý týden 2.200,- Kč, resp. 2.000,- Kč pro každého dalšího sourozence. 

• V ceně je zahrnut program (včetně vstupů, jízdného a trenérů), pedagogický dozor, obědy, 

dárky. 

• Přihláška prostřednictvím e-přihlášky na www.samk.cz.  

• Pro rezervaci místa je nutné řádně vyplnit online přihlášku na výše uvedené webové adrese 

včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů. Po odeslání online přihlášky dorazí na Vaši 

předem vyplněnou e-mailovou adresu/adresy zpráva o přijetí/ nepřijetí mezi účastníky. 

V případě, že Vám informační e-mail nedorazí do 24 hodin od odeslání přihlášky, neprodleně  

nás kontaktujte na níže uvedený e-mail či telefon. 

• Teprve po zaplacení celé částky je dítě závazně přihlášeno. Bližší informace o platbách 

zašleme e-mailem, případně jsou zveřejněny na webových stránkách.  

Kontakty: Mgr. Milan Maršner – tel. +420 724 583 228  

Ing. Kristýna Konupková – tel. +420 312 291 425 

Internet: www.samk.cz   

E-mail: lkd@samk.cz 
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