
 Softballový camp Hladoví Hroši 2022 

 SEZIMOVO ÚSTÍ    22. –  26. 8. 2022 
 
Varianta a/  dítě tráví na hřišti dobu od 8,30 – 12,00 a od 14,00 – 18,00hod,  

v poledne jde domů na oběd 
Varianta b/  dítě tráví na hřišti dobu od 8,30 – 18,00hod,  

v poledne jde na oběd s ostatními účastníky Na Mýto  
Varianta c/  dítě tráví na hřišti dobu od 22.8. 8,30 do 26.8.2022 19,00 
  spí ve stanu /vlastní stan/, snídaně a večeře na hřišti, oběd Na Mýtě 
   
Cena za tábor:  varianta a/ 1550,- Kč / pitný režim, ovoce, vstupy na koupaliště, týmové triko, materiál, lektoři/ 
  varianta b/ 1550,- Kč + 140,-Kč/oběd/den = celkem /1550+ 700/ = 2250,-Kč 
  varianta c/ 1550,- Kč + 280,-Kč/jídlo/den = celkem /1550+1400/ = 2950,-Kč 
 
Poplatek za camp 1550Kč zaslat na č.ú.702270339/0800, vs. 47, do pozn. příjemce uvést /jméno – camp/ 
Poplatek za stravování v hotovosti - při zahájení campu.  
 
Program  - každý den po-pá 8,30 - 18,00 hod s přestávkou na oběd  

- v pátek od   16,00 - 18,15 slowpitch rodiče versus děti, úklid hřiště  
19,00 - 21,00 grilování s rodiči 

 
Sraz:    - vždy 15 minut před začátkem tréninku /8,30 a 14,00/     
Tréninkové časy: -   8,45 - 11,15  /11.30-12.00 koupaliště – dle počasí/  
   - 14,15 - 17,15  /17.30-18.00 koupaliště – dle počasí/ 
Pauza na oběd:   - 12,00 – 14,00   
Místo konání:  - Sezimovo Ústí, softballové hřiště u Kozského potoka,  
     pod skautským areálem za tenisovou halou, vedle koupaliště Pohoda  
Stravování:  - dle zvolené varianty  
Pořadatel:  - Hladoví Hroši Spartak Sezimovo Ústí 
 
S sebou :   - sportovní oblečení dle počasí (tričko, mikinu, kraťasy i dlouhé kalhoty), kopačky, 

baseballovou „kšiltovku“, rukavici, plavky, ručník, hroší hábit…  
- krém na opalování, sportovní sluneční brýle 

 - stan /do skupinky/, spacák, karimatku, baterku, repelent, věci na spaní, prádlo na 
převlečení, ponožky na převlečení, ručník, toaletní potřeby – mýdlo, kartáček na zuby, 
pastu na zuby, hřeben, oblečení na volný čas 

   - knihu, karty …– pro polední pauzu a na večer 
- pití - min. 1,5l  

   - kartičku zdravotní pojišťovny!!! /stačí kopie/ 
 
Kapesné:  - dle uvážení rodičů     
 
Do 15. 8.  prosím potvrďte účast, či neúčast! 
 
Za oddíl softballu:  Alena Kalinová mail:  alaka21@seznam.cz tel. 603 439 674  
   Pavel Švec mail:  psvec9@seznam.cz  tel. 604 126567 
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