
Termín: 1.8. - 5.8. 2022
Vek detí: Program tábora je čo sa týka fyzického zaťaženia a florbalových

zručností určený prednostne pre deti vo veku 9-11 rokov.
Radi privítame ročníky narodenia 2011, 2012 a 2013.
Prihlásiť sa môžu aj staršie a mladšie deti a ich účasť bude
posudzovaná individuálne (napríklad vezmeme súrodencov, aj
keď je jeden z nich starší/mladší, kamarátov alebo deti kde
jeden rodič zabezpečuje dovoz viacerým deťom).

Počet detí: Obmedzený na 24. Kto sa prv prihlási, ten bude uprednostnený.

Miesto: Striedavo v Telocvični Osemnástka v Rimavskej Sobote (Liesková 2) a 
vo Fiľakove v Telocvični ZŠ Farská Lúka

Program: Príchod medzi 07:00 - 08:00, ukončenie medzi 16:30 - 18:00 (bude 
upresnené v definitívnom programe zaslanom prihláseným rodičom 
15.7.)
1-2 florbalové tréningy denne doplnené o vonkajšie športové aktivity 
(pohybové cvičenia a hry, turistika pre odvážnych, kúpalisko, 
vychádzky a výbehy)

Strava: Zabezpečené budú obedy (teplá strava), ovocný desiatu a olovrant si 
deti prinesú. Pitná voda tečie z vodovodu.

Cena: 40€ (30€ pre ďalšieho súrodenca). Tábor finančne podporila Férová 
nadácia O2.

Referencie: Pýtajte sa rodičov detí, ktoré mali deti v dennom tábore v roku 2020. 
V princípe po návrate z tábora budú deti doma schopné už len spať :)

Tréner: Jozef Alušík a každý deň mu budú pomáhať ďalší dvaja zvyčajne 
deťom známi tréneri z Fiľakova a Rimavskej Soboty.

Prihlásenie: Osobne na tréningoch FBC Slovan Rimavská Sobota a FTC Fiľakovo 
alebo telefonicky, majlom na nižiš uvedených kontaktoch. Keďže sa 
menil termín tábora, prihlásiť dieťa je potrebné znova.

 do 30.6.2022
Platba: Prevodom na účet SK46 0200 0000 0033 7112 9456 

Prosíme uviesť meno dieťaťa do poznámky k platbe.do poznámky 
meno dieťaťa.
Platbu je potrebné zrealizovať do 24.7.2022

Osobné info: Telefonicky: 0908 548 510
Majlom: fbcslovan@gmail.com

FBC Slovan Rimavská Sobota v spolupráci s FTC Fiľakovo organizuje v rámci akcie 
"Florbalové leto" denný tábor pre mladé florbalistky a florbalistov.


