
Čím hravější dnes, 
  tím větší tenista zítra

Více informací na webu nebo na tel.: 602 876 271  

Tenisové tábory Ravelin Tennis Club 2022
Tenis jako součást vzdělání / Rozvoj pohybových dovedností /  
Osvojení správné techniky / Vhodné pro děti od 6 let

11.–15. 7. Olšany
25.–29. 7. Olomouc
8.–12. 8. Prostějov
8.–12. 8. Olomouc

22.–26. 8. Samotišky

www.ravelintennisclub.cz www.skolapopulo.cz www.toro1933.cz www.svetplodu.cz



TENISOVÉ TÁBORY 2022
Ravelin Tennis Club
CO NABÍZÍME?
Jako tenisová škola se zaměřujeme na výuku tenisu pro děti základních a středních škol. Učíme tenis nejen úzký 
okruh talentovaných s perspektivou uplatnění v závodním tenise, ale i ty, kteří se chtějí hlavně hýbat a naučit se 
tenis „pouze“ pro radost a potěšení z této krásné hry. Nejdůležitějším rysem našich tenisových táborů je snaha 
o rovnoměrné zapojení všech dětí po celou dobu trvání tréninkového procesu. Proto jsou vhodné pro všechny  
úrovně a skupiny účastníků.

CO S SEBOU...
Není třeba nic kupovat. Stačí sportovní oblečení a obuv. Pokud nevlastníte tenisovou raketu, zapůjčíme ji zdarma. 
Stejně tak jako kvalitní míče a pomůcky pro tenisový a sportovní trénink. Naši trenéři mají zkušenosti s dětmi. 
Jsou trpěliví, příjemní a certifikovaní Českým Tenisovým Svazem a Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého  
v Olomouci.

PROGRAM
Denně se scházíme ráno mezi 8:00–9:00 a rozcházíme odpoledne mezi 16:00–17:00. Každý účastník absolvuje 
denně skupinový tenisový trénink, tréninkový zápas, kondici a kompenzační cvičení. V době polední přestávky 
mezi 12:00–13:00 bude pro všechny účastníky soustředění zajištěn společný oběd. Samozřejmostí jsou dopolední  
a odpolední svačiny včetně dostatečného množství nápojů po celý den. Celé soustředění bude zakončeno závěreč-
ným turnajem všech účastníků.

CENA
Cena zahrnuje celodenní stravu, pitný režim, nepřetržitý dozor, zdravotní zabezpečení, opalovací krémy, ceny a slad-
kosti v soutěžích a jiné nevyhnutelné i méně nutné náklady pro pestrý program.

Cena: 3 500 Kč / dítě
Doprava: 100 Kč / osoba / den

Více informací naleznete na našem webu www.ravelintennisclub.cz 
V případě Vašeho zájmu nebo jakéhokoliv dotazu jsem 
Vám k dispozici na níže uvedených kontaktech.

ONDŘEJ PERŮTKA
RAVELIN TENNIS CLUB
T. +420 602 876 271
E. ondrej@ravelintennisclub.cz

Jste srdečně zváni :-)


