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Program : 
trénink 2x denně (dopoledne a odpoledne) + večerní kulturní program
8 tréninkových jednotek  (inline ovál + cvičebna v Běchovicích na Korunce + dráha)
Rozdělení do tréninkových skupin dle věku:
Děti začátečníci – žáci C 
Žáci B – senioři
Masters – (pondělí a středa v Račicích na 5km okruhu pod vedením zkušeného Martina Kuchaře)

CENA za kompletní program (TRÉNINK)
– 1800,- Kč    
Při účasti pouze na jednom tréninkovém dni (dopo + odpo) -  500,- Kč
Při účasti pouze na jedné tréninkové jednotce (dopo nebo odpo) - 250,- Kč

V ceně JE ZAHRNUTO – kompletní tréninkový program pod vedením Paola Marcelloniho a dalších trenérů, trénink na inline bruslích + suchý trénink,  
celodenní postarání o děti bez rodičů (Dana Štěpánková s asistenty), pitný režim pro všechny, překlad z italského jazyka do češtiny (Linda Brzoňová)
V ceně NENÍ ZAHRNUTO – ubytování, strava, doprava, kulturní program
Speciální nabídka pro trenéry (s licencí ČSKB) – účast na celém 5ti denním programu 500,- Kč
Trenéři obdrží certifikát ČSKB s potvrzenou účastí na tomto výukovém kempu (nejedná se o školení trenérů)

UBYTOVÁNÍ – V případě, že si přejete v Praze zajistit ubytování, spojíme se s Vámi a nabídneme vhodné varianty se snídaní (uvádějte do přihlášky)
STRAVA – zajistíme společné obědy , večeře (zájem uvádějte do přihlášky)

www.ingom.com

FONDI IN GOMMA PER CALZATURE E ARTICOLI TECNICI



Via Barcis, 15
33081 Piancavallo - Aviano [PN]

JARNÍ INLINE SPEEDSKATING KEMP 2015 - PRAHA 2015 

(13.4.-16.4.2015)



Paolo Marcelloni
už třetím rokem úspěšně spolupracuje jak s 
oddíly a závodníky v ČR, tak s celým 
Českým svazem kolečkového bruslení 
(ČSKB). Vyškolil první české inline trenéry 
rychlobruslení a položil základní stavební 
kameny pro novou koncepci v ČR. Je velký 
podporovatel závodníků z Čech a pod jeho 
vedením se setkáváme vždy s velkými 
posuny směrem ke zlepšení techniky, 
závodní taktiky a zkušeností potřebných 
pro úspěch v našem sportu. 
Navazujeme tak na tradici kempů a 
spolupráci s Paolo Marcellonim, v létě 2012 
první kemp v Praze Běchovicích, v roce 
2013 jarní inline speedskating kemp v Itálii, 
v roce 2014 opět Itálie. V roce 2015 se 
vrací Paolo opět do Čech, na místo činu 
kde před 3 lety celá úspěšná spolupráce 
začala, do Běchovic na Korunku.
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