SPORT NA VUT V BRNĚ 16.6. – 16.9.2018
Součástí sportovní nabídky pro studenty a zaměstnance školy na prázdniny jsou programy
volnočasových aktivit na vybraných sportovištích, kurzy sportovních specializací nebo příměstské
tábory.
Všechny pohybové aktivity jsou v tomto období zpoplatněny podle ceníku (permanentky, jednotlivé
vstupy, sezónní vstupy). Platba se provádí na recepci sportovního areálu VUT Pod Palackého vrchem,
vchod z ulice Technická 14 (vedle sportovní haly).
V rámci všech nabízených aktivit můžete nasbírat zajímavé momentky pro Fotosoutěž 2018
http://www.cesa.vutbr.cz/akce/1784-fotosoutez-quot-sport-na-vut-quot-2018.

LETNÍ KURZY sportovních specializací pro studenty a
zaměstnance VUT
V nabídce letních kurzů ve spolupráci s VSK VUT jsou turistika, VHT – vysokohorská turistika,
cyklistika a MTB, vodní turistika, pobyty u moře, windsurfing, in line bruslení. Účastníci si hradí
veškeré náklady spojené s pobytem, dopravou a registrační poplatek VSK. Veškeré informace ke
kurzům najdou zájemci z řad studentů i zaměstnanců na http://www.cesa.vutbr.cz/studium/kurzysportovnich-specializaci.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY se sportovním zaměřením pro
děti
Pro děti od 6 do 15 let jsou připravené 4 týdenní turnusy plné sportu se zaměřením na
všestrannost, fotbal, gymnastika, tenis. Termíny, program, přihlášky a pokyny pro platbu
naleznou zájemci na http://www.cesa.vutbr.cz/spoluprace/pohybove-aktivity-prodeti/primestske-tabory-v-dobe-prazdnin.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY o prázdninách


Od 30.4.2018 je z důvodu rekonstrukce uzavřeno Bouldercentrum, Kolejní 2.



Od 18.6.2018 je uzavřeno z důvodu rekonstrukce FCM, Kolejní 2.

SPORTOVNÍ AREÁL POD PALACKÉHO VRCHEM
Technická 14
OTEVŘENO:

PO – PÁ

7.00 – 20.00

SO

8.00 – 13.00

NE

15.00 – 20.00

OMEZENÝ PROVOZ: v době konání sportovních akcí, v době státních svátků (5. a 6.7. otevřeno
9.00 – 19.00) a v době prázdnin od 1.7.2018 do 30.8.2018;
NABÍZENÉ SPORTY:
Atletika, běžecká kondiční příprava, běh pro zdraví
Badminton

jednorázová rezervace on-line nebo objednávka na dlouhodobý nájem
http://www.cesa.vutbr.cz/pronajmy-sportovist

Boulder aréna

celodenní provoz, volný vstup; zapůjčení bouldermatek (vratná kauce)

Fotbal, malá kopaná, volejbal, basketbal, nohejbal
jednorázová rezervace on-line
objednávka na dlouhodobý nájem (umělé osvětlení)
http://www.cesa.vutbr.cz/pronajmy-sportovist
In – line dráha

1 km chodník, volné asfaltové plochy; rodinný balíček

Pohybové aktivity seniorů - jen do 31.8.2018
ST

9.00 – 10.00

skupinové cvičení

F1

skupinové cvičení
redcord

záda
kondice

Rekondiční centrum – jen přes registraci on line
ST

10.00 - 11.00
11.00 - 12.00

Tenisové centrum – umělá tráva a umělé osvětlení; antuka
jednotlivé vstupy i sezónní rezervace; on-line rezervace kurtů
http://www.cesa.vutbr.cz/pronajmy-sportovist

Kontakty a informace o provozu sportovního areálu SA PPV:
recepce SA PPV
správa areálu
dlouhodobé objednávky a velké akce

541 14 2286; 733 690 486
541 14 3484
kovacsova@cesa.vutbr.cz
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