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Informace o organizaci CTM a HCŽ 2022 

 
 
HCŽ: 
 Termín: 21. – 24.7.2022 
 Ročníky narození: bez ročníkového omezení 
 Počet účastnic: 50 
 Cena: 2400,- Kč 
 
CTM U13: 
 Termín: 17. – 23.7.2022 
 Ročníky narození: 2009, 2010, 2011 a mladší 
 Počet účastníků: 75 
 Cena: 4950,- Kč 
 
CTM U16 a U18: 
 Termín: 24.7. – 30.7.2022 
 Ročníky narození: 2004 a 2005, 2006, 2007 a 2008 
 Počet účastníků: 75 
 Cena: 4950,- Kč 
 
 
Camp kategorie U18 a U16 bude rozdělen na dvě výkonnostní skupiny dle dovedností přihlášených 
hráčů. Oba vypsané campy jsou určeny pro talentované hráče i brankáře uvedených ročníků a budou 
vedeny týmem reprezentačních trenérů mládežnických reprezentací ČR v hokejbale. Počet účastníků 
je omezen, o přijetí přihlášky rozhoduje datum odeslání a také řádné provedení platby. V ceně campu 
je ubytování, stravování, pitný režim a jednotná část oděvu (triko) s logem campu. 
 
Způsob platby 
Platby za camp přijímáme výhradně převodem na účet. Proces úhrady příspěvku bude probíhat 
následovně: 

1) Po zaslání přihlášky a zařazení účastníka na listinu campu, bude na e-mailovou adresu 
zákonného zástupce zaslána faktura na celkovou částku příspěvku a termínem splatnosti 30 
dní od přijetí přihlášky. 

2) Účastník může požádat o platbu ve dvou splátkách v termínu do 30 dní od přijetí přihlášky a 
v termínu do 30.4.2022. Výše první platby pro obě varianty campů CTM je stanovena na výši 
2 500 Kč (výše první platby pro HCŽ je stanovena na 1 200 Kč). V případě neuhrazení první 
platby do termínu splatnosti vystavujete hráče/hráčku vyřazení z campu. 

3) Pokud na úhradu campu budete využívat příspěvků zaměstnavatele, kontaktujte před 
platbou ekonomku svazu: Eva Králová (kralova@cmshb.net, tel.: 773 781 140) 
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STORNO poplatky 
Účastník přihláškou bere na vědomí, že 50% z ceny campu propadá pořadateli při písemném 
odstoupení účastníka ze zdravotních důvodů v termínu 1.5 - 11. 7. 2022. Od 12. 7. je výše storno 
poplatku 100%. 
 
Účastník přihláškou bere na vědomí, že 550,- Kč z ceny campu propadá pořadateli při písemném 
odstoupení účastníka v termínu do 30.4.2022. 
 
Uzávěrka přihlášek je 30.4.2022. 
 
Hygienické pokyny 
Hygienické pokyny ke konání campů budou upřesněny v dostatečném časovém předstihu dle 
aktuálně platných epid.opatření. V roce 2021 předkládal účastník/účastnice anamnestický dotazník, 
vstupní test, doklad o zdravotní způsobilosti od lékaře a potvrzení o bezinfekčnosti. 
 
 
V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností k organizaci campu nás neváhejte kontaktovat na 
camp@hokejbal.cz resp. 773 781 132. 
 
V Pardubicích, 1. února 2022 
 
 
 

 
Mgr. Martin Komárek, v.r. 

předseda KMM ČMSHb 
 


