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CHRIS OLIVER (BASKETBALL IMMERSION)
 - trenér a zakladatel trenérsko-metodického portálu Basketball Immersion
- expert na rozvoj hráčského potenciálu v oblasti rozhodovacích procesů
- trenérské zkušenosti ze Švédska, Itálie, Austrálie, Nového Zélandu, USA (NCAA, NBA, College Basketball)
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Basketbalový kemp je určen pro hráče a hráčky ročníku narození 2009.
Kemp se bude konat v areál SOU (hala BIOS) a přilehlé ZŠ Komenského, pod vedením
Chrise Olivera, Mileny Moulisové (šéftrenérka dětí a mládeže ČBF) a dalších profesionálních
trenérů ČBF a kondičních specialistů.

CO JE PRO TEBE PŘIPRAVENO?
Inovovaný basketbalový program zaměřený
na nácvik a rozvoj individuálních
basketbalových dovedností hráčů a hráček.

KONTAKT
Jiří Novotný
jnovotny@cz.basketball
+420 777 834 177

V CENĚ KEMPU JE ZAHRNUTO:
- Stravování (plná penze)
- Ubytování v SOŠ a SOU Nymburk (V Kolonii 1804)
- Odborné trenérské vedení
- Kempové tričko s logem
- Odměny pro nejlepší z kempových soutěží

ÚČASTNÍCI:
Maximálně 52 hráčů a hráček ročníku narození 2009.

CENA KEMPU:
2 790 Kč

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:
Do naplnění kapacity kempu - max. 30. května 2022.

CO MUSÍŠ UDĚLAT PRO ÚČAST?
Vyplnit přihlášku dostupnou na webu
CBF.CZ.BASKETBALL v záložce AKCE,
nebo po nascanování QR kódu

POVINNÉ VYBAVENÍ:
Basketbalová i běžecká obuv, světlý a tmavý 
tréninkový dres, basketbalový míč, plavky, 
ručník, lahev na pití, průkaz zdr. pojišťovny, 
přezůvky, jiné standardní tréninkové
a volnočasové vybavení.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Příjezd a odjezd z campu si každý účastník 
zajišťuje samostatně. Pro účastníky, kteří
z jakýchkoliv důvodů nemohou na camp přijet
a již zaplatili účastnický poplatek, platí 
následující pravidla. Při odhlášení více jak 10 
dní před zahájením campu bude účastnický 
poplatek vrácen bez částky 200,- Kč na krytí 
administrativních výdajů. Při odhlášení méně 
jak 10 dní před zahájením bude účastnický 
poplatek krácen o 400,- Kč. Minimální počet 
účastníků campu je 30. V případě, že nebude 
camp naplněn dostatečným počtem
účastníků, bude camp zrušen
(účastnický poplatek bude vrácen).


