
 

 

SHPS SUMMER HOCKEY CAMP 2021 

 

         

 

 

 

 

Cieľom kempu : 

Je zlepšiť korčuliarsku techniku pomocou powerskatingu, ktorý bude hlavnou zložkou 

doobedných tréningov. Poobedné tréningy budú viac zamerané na prácu s pukom, na 

mieste aj v pohybe. Ďalším zameraním bude zlepšenie individuálnych schopností 

pomocou herných činností jednotlivca na malom priestore. Na suchých tréningoch sa 

budeme venovať zlepšeniu koordinácie tela a zdokonaľovaniu  

fyzickej zdatnosti(silovej, kondičnej, rýchlostnej a psychickej) a off-skating pre 

zlepšenie korčuliarskej techniky.  

 

 

Termín: 19. 07. 2021 – 25. 07. 2021 

Miesto: ICE ARENA & RATES ARENA 

Doprava:  vlastná 

Registrácia v prvý deň: 

19. 07. 2021  o 7:45 hod. v ICE ARENE   
Stravovanie:  obedy(ktoré mesiac pred campom zverejníme aby sme to ešte doladili aby to 

deťom aj chutilo ale ide nám hlavne o vyváženú stravu aby počas dňa dostali sacharidy, 

bielkoviny aj tuky tak ako je potrebné), občerstvenie bude počas celého dňa(ovocie, 

tyčinky,..) a pitný režim, na konci dňa dostanú na cestu domov alebo pred odchodom vždy 

nejaké jedlo ako napr. (toasty s maslom a džemom, bagety,..)aby po celom dni doplnili rýchlo 

energiu. 

Program:   

19.07.2021 2x Ľad & 2x Sucho 

20.07.2021 3x Ľad & 2x Sucho 

21.07.2021 2x Ľad & 2x Sucho 

22.07.2021 3x Ľad & 2x Sucho 

23.07.2021 2x Ľad & 2x Sucho 

Cena:  250,- €  + 150€ ubytovanie so stravou 

 

Záloha: 100,- € vyplatiť hneď po prihlásení dieťaťa do Kempu.  

Bankové spojenie: TATRA BANKA 

Číslo účtu: 2934482284 

IBAN: SK89 1100 0000 0029 3448 2284 

Do poznámky nezabudnite napísať meno dieťaťa! 

 

 

 

 

Dôležité : 

Kópiu karty poistenca – odovzdať trénerom pred odchodom 

 

1. hokejová výstroj,  

2. hygienické pomôcky ( uterák, mydlo, šampón,), 

3. športové oblečenie do telocvične 

4. športová obuv do telocvične a vonku,  

5. vlastná fľaša, 

 



 

 

 

 

 

 

UPOZORNENIE: 

Nie je dovolené nosiť predmety , ktoré rozptyľujú pozornosť, prípadne ohrozujú  zdravie 

a bezpečnosť. Klenoty, mobilné telefóny, hodinky a väčšie sumy peňazí  nosí každý na 

vlastnú zodpovednosť.    

Škody spôsobené úmyselným konaním budú prekonzultované so zákonným zástupcom 

dieťaťa, poškodenou stranou a hradené až do výšky ako určil majiteľ, alebo prevádzkovateľ 

zariadenia. 

 

 

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 0951 392 329 alebo 

shpsacademy@gmail.com 

 

 

V prípade odhlásenia dieťaťa z Kempu okamžite nahlásiť túto skutočnosť na tel.číslo 

0951 392 329 alebo shpsacademy@gmail.com  

 

 

 

 

TEŠÍME SA NA VÁS!!! 
 

 

 

 


