
 
 

 

 
 
 

Jarní Minikempy 
s Vladimirem Dvojnikovem a Kateřinou Kamberskou 
 

 

 
 

Místo konání:  ZS Hvězda, Na Rozdílu 1, Praha 6 - tréninky na ledě 
   tělocvična při ZŠ Na dlouhém lánu, Praha 6 
 
Termíny:  Minikemp I. duben:  sobota 22.4. – neděle 23.4.2023 
   Minikemp II. květen: sobota 13.5. – neděle 14.5.2023 
 
Cena soustředění: 2500,-Kč / 100,-€ - tréninková činnost 
 
Organizace kempů: počet skupin: 5, počet studentů ve skupinách: 14/17/19/20/20 (celkem 90) 
 
Cena zahrnuje: 4x45min - trénink na ledě - technika bruslení a skoků s Vladimirem Dvojnikovem 

1x45min - trénink na ledě - technika bruslení a piruet s Kateřinou Kamberskou 

   1x45min - trénink v tělocvičně – tanec/balet s Jitkou  Němcovou 
1x45min - trénink v tělocvičně – kondiční trénink s Katkou Černou 

    
Cena nezahrnuje:  náklady na osobního trenéra  
   ubytování a stravu 
   úrazové pojištění a storno pojištění  



 
Stravování: možnost dokoupit 2x oběd so+ne 390Kč/16€ a/nebo večeře so 195Kč/8€ 

nutné objednat s přihláškou, platba v hotovosti na místě při registraci 
  
Přihlášky: nejpozději do 22.2.2023 (stejný termín pro Minikemp I. a II.)  

prostřednictvím web formuláře na www.toulova.cz/kempy 
Kapacita kempů je omezená, pošlete přihlášku co nejdříve! 

 
Platba: Minikemp I. duben nejpozději do 22.3.2023  

Minikemp II. květen nejpozději do 13.4.2023 
- veškeré bankovní poplatky hradí plátce!!! 
Pro platbu v CZK:   
převodním příkazem na účet č. 303377745/0300 - ČSOB Praha  
poznámka pro příjemce: Mini I nebo II + jméno a příjmení účastníka 
soustředění 
 
Pro platbu v EUR: 
převodním příkazem na účet: 
IBAN: CZ0703000000000303378035, BIC: CEKOCZPP - ČSOB Praha 
poznámka pro příjemce: Mini I nebo II + jméno a příjmení účastníka 
soustředění 

 
Vedoucí kempů:    Dagmar Toulová  

tel. +420 607 511 267, e-mail: IceSkatingPrague6@gmail.com 
 
Organizátor:  Dagmar Toulová, IČO: 4925 0302, Kladenská 405/48, Praha 6 

 
Podmínky účasti:  
Účastníci přihlášení na toto soustředění berou na vědomí, že pořadatel nezodpovídá za možná 
zranění. Každý účastník musí mít s sebou zdravotní úrazové pojištění platné na území ČR.  
 
Ubytování si účastníci zajišťují sami!!! 
Doporučené ubytování:  Privátní vila Josefina, www.tourtip.cz 

Hotel Avion***, www.hotelavion.cz 
Hostel FTVS UK*, www.ftvs.cuni.cz  

 
Storno podmínky: 
Jelikož je počet účastníků přísně limitovaný, bude při neúčasti závodníka vrácena pouze částka za 
stravu. V případě zájmu je možné sjednat pojištění storno poplatků, informace na čísle  
+420 602 566 260 nebo email gaa@gaa.cz – pí. Gabriela Machová  
POZOR - pojištění storno poplatků je nutné sjednat ještě před uhrazením zápisného!!! 
 
GDPR: 
Přihlášením vyslovujete souhlas s pořízením a zpracováním osobních údajů a fotografických a 
audiovizuálních záznamů. „GDPR Souhlas“ naleznete na odkazu www.toulova.cz/kempy 
 
COVID-19: 
Účast na kempu bude podmíněna splněním podmínek epidemiologických opatření v té době 
platných. Kempu se mohou zúčastnit osoby, které nemají klinické příznaky onemocnění COVID-19. 
Aktuální podmínky účasti sledujte na stránkách www.toulova.cz/kempy 
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