
FAQ – KASPER TRUTNOVSKÉ KEMPY 

 Pro koho jsou kempy primárně určeny? 

Kempy jsou určeny zejména pro děti, které mají rády sport. Není nutné, aby se děti věnovaly 

sportu organizovanou formou, ale je třeba očekávat, že během dne děti absolvují minimálně 

dvě tréninkové jednotky. Všechny tréninky jsou organizovány primárně hravou či soutěživou 

formou.  

 Jsou děti rozděleny do skupin dle věku nebo výkonnosti? 

Děti jsou zpravidla rozděleny do 3 skupin dle jejich ročníků narození, ale operativně 

upravujeme počty i dle výkonnosti (zejména MTB/běhy). Každou skupinu má na starost 

hlavní trenér/ka + 1-3 trenéři dle počtu dětí ve skupině. 

 Je možné zamluvit společné ubytování na pokoji pro kamarády/ky? 

Ano, napište nám jména do poznámek a my se Vám budeme snažit vyjít vstříc. Vždy však 

dáváme přednost, aby byly na pokojích stejně staré děti 

 Jak je řešena strava v případě alergií? 

Tuto problematiku řešíme vždy individuálně. Každopádně nám případné nevhodné pokrmy 

uveďte do poznámek. 

 Je možné se kempu zúčastnit i s nějakou indispozicí? 

Řešíme individuálně jak s ohledem na jedince, tak v kontextu celkové organizace kempu. 

 Proč je vyžadována záloha? 

Chceme mít jistotu, že děti, které se přihlásí, mají o kemp skutečně zájem. Reagujeme tak na 

situace zejména v posledních dvou letech, kdy jsme řešili řadu problémů 

s přihláškami/platbami po termínu. 

 Jak je to s ročníky dětí? 

Kempy jsou primárně určeny pro dětí dle aktuální nabídky, ale po domluvě je možné přihlásit 

děti o 1 rok starší či mladší. Druhý kemp je primárně určen pro mladší děti a u nejmladších 

dětí je podmínkou školní docházka respektive nástup do 1. třídy od září v roce kdy se koná 

kemp. 

 Musí být děti členy nějaké sportovní organizace nebo se účastnit organizovaného 

sportu? 

Nemusí, primárně myšlenkou kempů je alternativní a všestranný program na kempu, který by 

měl účastníkům zpestřit letní prázdniny, a svým způsobem by si měly děti odpočinout od 

sportu, kterému se věnují. Děti, které nejsou v žádném sportovním oddílu, tak si u nás mají 

možnost vyzkoušet řadu sportů, případně můžeme pomoci s výběrem na základě určitých 

předpokladů. 

 Je možná platba přes benefity/zaměstnavatele? 

Ano, pošlete nám pokyny včetně fakturačních údajů. 



 Je možný pozdější nástup či dřívější odjezd? 

Ano, uveďte do poznámek při přihlašování. 

 Mají účastníci kempu nějaké pojištění? 

Na účastníky kempu se vztahuje pojištění Kasper – Swix Teamu v rámci subjektu sdruženého 

v ČUS prostřednictvím pojišťovny Kooperativa, a.s. Smlouva č. 4950050842 

 Je nutné vlastní sportovní vybavení? 

Ano, žádné sportovní vybavení nepůjčujeme. 

 Mají mít účastníci příměstských kempů svačinu? 

Děti mají k dispozici oběd a odpolední svačinu. Po celý den mají děti zajištěný pitný režim.  

 Přihlásím-li syna/dceru na příměstský kemp, je možné v průběhu přejit na kemp 

s ubytováním?  

Teoreticky je to možné, ale vždy záleží na ubytovací kapacitě pensionu. Kapacita 

s ubytováním bývá většinou naplněna. 

 Jak je to se storno poplatky? 

Po 10. 6. se uzavírají přihlášky a my potvrzujeme naše závazky vůči smluvním partnerům. 

Z tohoto důvodu je vyžadováno storno. Pokud je sehnána náhradu za osobu, která se nemůže 

zúčastnit, platba je vrácena v plné výši.  

 Je nutné s sebou mít povlečení/spacák či něco jiného pro ubytované? 

Na pensionu je povlečení. S sebou je nutné mít svůj ručník (ideálně 2), hrníček na snídaně a 

běžné hygienické potřeby. *pozn. 

 

*Kompletní seznam věcí s sebou bude k dispozice nejpozději začátkem června v souvislosti 

s rámcovým programem. 

 

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

Dotazy budeme průběžné doplňovat.  

 

 

Jakub Opočenský 

 


