
Tréneri:
Mgr. Dobroslav Lupták / MBK Stará Turá 
Ing. Radko Dvořčák / BK ZŠ Zvolen
Veronika Vargová / UMB Banská Bystrica 
a BKM Piešťany / kondičná trénerka 
Lucia Krč-Turbová / slovenská reprezentantka
materský klub MBK Stará Turá
momentálne v extralige za INPEX UKF Nitra

Podmienky účas  : 
Do 20. júna 2011 poslať vyplnenú návratku 
(je na webe MBK Stará Turá), do 1. júla zapla  ť 
účastnícky poplatok bankovým prevodom na 
číslo účtu: 0041706157/0900 vo výške 
70/140 EUR (potvrdenie o zaplatení poplatku 
je povinný predložiť každý účastník campu pri 
prezentácii). Za campový účastnícky poplatok 
bude zabezpečené pre ubytovaných: ubytovanie 
na internáte SOUE (Stredné odborné učilište 
elektrotechnické), celodenná strava. 
Pre účastníkov bez ubytovania: obed.
Spoločne pre všetkých: trojfázové tréningy, 
klinika, teore  cké prednášky o individuálnych
činnos  ach hráča, campové súťaže o ceny,
plaváreň, atle  cká 
dráha, možnosť
doplnkových športov 
ako ping-pong, tenis,
výlet po okolí Satrej 
Turej, a ďalej camp-
ová fotografi a a tričko 
s mo  vom campu.

Daľšie informácie : 
Účastník campu je povinný si doniesť
kar  čku poistenca. Za vhodnosť pri-
neseného oblečenia zodpovedá zákon-
ný zástupca. Odporúčame: min. 3 biele
a 3 farebné tričká, 3 trenírky, 5 párov
ponožiek, tepláková súprava, tenisky
do telocvične aj na von, plavky, uterák,
pršiplášť alebo dáždnik. Zaistená lekár-
ska starostlivosť, pedagogický dozor 
a služby počas noci trénermi.
Poplatok za camp je vo výške 140 
EUR pre ubytovaných a 70 EUR pre 
účastníkov bez ubytovania.
Storno poplatky:
5 dní pred začiatkom campu 100 %,
15 dní pred začiatkom campu 25 %.

O čo ide:
Ak ťa baví basketbal a aj počas voľných
prázdninových dní máš chuť a chceš sa
zlepšovať v individuálnych činnos  ach,
ako aj v kolek  vnej spolupráci so
spoluhráčmi, príď si zatrénovať
do basketbalového campu,
ktorý organizujeme
v športovej hale 
na Starej Turej
pod odbornou 
garanciou MBK
Stará Turá.
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