
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROPOZICE 
 

Badmintonový klub Super Stars Most pořádá šestý mezinárodní camp 

pro hráče všech věkových kategorií.  Camp je již tradičně součástí letní 

přípravy na novou sezónu.  Na letním campu připravují kvalifikovaní 

trenéři či špičkoví hráči své svěřence po stránce fyzické, technické i 

taktické. Připraveny jsou opět třífázové tréninkové bloky. Chybět 

nebude atletická příprava, trénink odrazové síly na trampolínách a 

regenerační tréninky. Nově také Schwinn cycling a Heat program. K 

regeneraci využijeme bazén městského Aquadromu (bazén, vířivka, 

sauna, parní kabina) a solnou jeskyni. Hráči mohou využít masérské 

služby a mnoho dalšího. Dobré zázemí a kvalitní lektoři jsou zárukou 

dobrých výsledků i spokojenosti všech účastníků z předchozích ročníků. 

Součástí kempu bude také turnaj všech účastníku Camp Cup 2010. 

Hlavním sponzorem VI.Li-Ning International Super Stars Campu bude 

slavná čínská sportovní značka Li-Ning. V badmintonu značku Li-Ning 

používá kompletní čínská badmintonová reprezentace, včetně 

největších hvězd Lin Dana, Bao Chunlaie, Xie Xingfang, Fu Haifenga, 

Cai Yuna, Jin Chena a dalších. Reprezentace, která na 17. Mistrovství 

světa v badmintonu získala čtyři z pěti zlatých medailí. Staňte se i vy 

součástí nejnáročnější tréninkové přípravy v ČR. 

 

Organizátor 
Super Stars Most 

Most, ul.V.Nezvala 2491 

tel.: +420 732 931 378 

Super.Stars@centrum.cz  

www.super-stars.karneval.cz  

 
Přihlášky 
Nejpozději do 30.června 2010. Přednost bude dána dříve přihlášeným 

hráčům. Na internetových stránkách www.super-stars.karneval.cz  

můžete sledovat obsazenost campu. Přihlášení je platné až po zaplacení 

zálohy. 

 
 

Termín konání 
neděle 15.8.2010 - zahájení v 8.00 hod. 

neděle 22.8.2010 - ukončení v 15.00 hod. 

 
Věkové kategorie 
U11, U13, U15, U17, U19, U22 

mailto:Super.Stars@centrum.cz
http://www.super-stars.karneval.cz/
http://www.super-stars.karneval.cz/


 

 
Trenérský tým 
Trenérský tým bude postupně zveřejňován na našich webových 

stránkách. Chybět nebude trenér z Asie a spousta dalších významných 

trenérů či hráčů ze světa badmintonu.  

Tréninky 
Pro letošní ročník bude k dispozici celkem osm kurtů ve dvou halách. 

Hlavní část kempu proběhne ve sportovní hale TJ Lokomotiva Most, ul. 

Ke koupališti 1257 (5 kurtů). Nejmladší kategorie budou trénovat v 

tělocvičně Základní školy, Most, Vítězslava Nezvala 2614 (3 kurty). 

Dvoufázové tréninkové bloky budou doplněné trampolínami, Schwinn 

cyclingem, kde budeme hráče monitorovat pomocí teptesterů, Heat 

programem, atletickou přípravou na atletickém stadiónu při Základní 

škole, Most, Václava Talicha 1855 či regenerací v městském 

Aquadromu nebo solné jeskyni. Garantovány jsou tři 1,5 hodinové 

bloky denně.  

 

Ubytování 
A) Penzion Olympia - rodinný penzion, který Vám je připraven 

nabídnout veškeré pohodlí a kvalitní služby. V objektu budovy je 

Fitness-center. Penzion se nachází v centru města, ale v tiché části se 

zelení (cca 8 min pěšky od haly), cena 350,- Kč/noc. 

B) Ubytování v soukromí na okraji města (doprava zajištěna), cena 

300,- Kč/noc. Omezený počet míst. 

C) Ubytování v budově Středního odborného učiliště Most na okraji 

města (doprava zajištěna), cena 250,- Kč/noc. 

D) V tělocvičně ve vlastních spacích pytlích na žíněnkách. 

 
Stravování:  
A) Vlastní - v okolních restauračních zařízeních,  

B) Organizované - v přilehlé restauraci 

 
 



 

 
Míče:  
Dodá generální sponzor firma Li-Ning a badmintonový klub Super Stars 

Most. 

 

Kapacita:  
Maximálně 72 hráčů. 

 

Program:  
Přesný program včetně rozdělení tréninkových skupin bude zpracován 

po uzávěrce přihlášek a rozeslán všem přihlášeným hráčům.  

 

Cena:  
školné:  2.200,- Kč 

(cena zahrnuje tréninky min. 3x denně, bazén, solnou 

jeskyni, Schwinn cycling, Heat program, trampolíny        

a míče) 

 

ubytování: A) 2.450,- Kč 

        B) 2.100,- Kč 

        C) 1.750,- Kč 

  D) 100,- Kč 

 strava:  B) 1.900,- Kč 

 

Storno:  
20 - 11 dní před zahájením campu -10% z ceny,  

10 - 3 dny -50% z ceny, 2 - 0 dnů -100% z ceny.  

Při zajištění náhradníka vracíme vždy 100% z ceny. V případě doložené 

nemoci bude situace posouzena individuálně. 

 
Způsob úhrady:  

Na vyžádání lze zájemcům vystavit fakturu. Zaplatit lze bankovním 

převodem na účet klubu, složenkou na adresu nebo hotově. 

 

Záloha 1.000,- Kč nejpozději do 30.6.2010 společně s přihláškou. 

Doplatek 1.200,- Kč potom nejpozději do 25.7.2010. 

 

A) bankovním převodem: 

číslo účtu: 5007022782/5500  

VS 998 (hráči Super Stars Most uvádějí vlastní VS), SS 02 

 

B) složenkou na adresu: 

Super Stars Most 

ul.V.Nezvala 2491 

434 01 Most 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Ostatní: 
Každý účastník je povinen doložit svou zdravotní způsobilost čestným 

prohlášením rodičů nebo lékařským potvrzením.  

Pro všechny účastníky bude zajištěn pitný režim během celého průběhu 

campu zdarma. 

Camp bude zdravotnicky zajištěn. 

Hráči mohou využít služby maséra. 

Každý hráč obdrží tričko s logem campu a DVD s fotografiemi. 

Během campu možnost nákupu badmintonového vybavení. 

Během campu vyplétání raket za zvýhodněné ceny. 

Zákaz konzumace alkoholických nápojů, kouření či požívání jiných 

látek, které se neslučují se sportovním výkonem, povedou k vyloučení účastníka z kempu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA  

 
NA VI. LI-NING INTERNATIONAL SUPER STARS CAMP 2010: 

  
 
jméno a příjmení účastníka:  

 
………………………………………………………… 

 

adresa účastníka:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

e-mail účastníka: ……………………………………………… tel.účastníka: ………………………………………..  

 

 

jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………………………………………… 

 

 

e-mail zákonného zástupce: ………………………… tel.zákonného zástupce: …………………………… 

 

 

 

způsob úhrady:  převodem na účet  školné bez ubytování (2.200,- Kč) 

    složenkou na adresu  školné s ubytováním v tělocvičně (2.300,- Kč) 

    hotově    + ubytování varianta A (+ 2.450,- Kč) 

        + ubytování varianta B (+ 2.100,- Kč) 

        + ubytování varianta C (+ 1.750,- Kč) 

        + organizovaná strava (+ 1.900,- Kč)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podpis účastníka (u mladších 18-ti let podpis zákonného zástupce) 

 

 
……………………………………… 

storno poplatky: 

20 - 11 dní před zahájením campu -10% z ceny,  

10 - 3 dny -50% z ceny, 2 - 0 dnů -100% z ceny.  

Při zajištění náhradníka vracíme vždy 100% z ceny. V případě doložené nemoci bude situace 

posouzena individuálně. 

 

zvolenou možnost označte    velikost trička: …………………………… 

 


