
 

 

PARADISE TEAMUILDING | HARRY POTTER | DĚTI 
 

Organizovaný tematický program vedený formou hry s hlavním cílem všestranného rozvoje jedince a 

skupiny. Spousta tematických her – seznamovací a kolektivní, míčové, strategické, vodní, noční, logické 

a jiné venkovní aktivity. Turistika, základy pohybu ve volné přírodě, stanování, táboření letos pod 

tématem Harryho Pottera, nejznámějšího kouzelníka všech dob! 

 

JAKÝCH PROSTŘEDKŮ VYUŽÍVÁME: 

- Dokonalá organizace 

- Mladý, přátelský a licencovaný tým instruktorů, trenérů 

- Vysokoškolsky vzdělaný instruktorský tým 

- Zábavné a tematicky naučné hry 

- malý kolektiv (8-10 dětí pro 1 instruktora + 1 asistenta)  

- Celotáborový hra 

 

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ: 

Ubytování je zajištěno v nově zrekonstruovaných a hygienou schválených chatkách pro 4 osob v 

rekreačním středisku Pálkovických hůrek (https://rekreace-palkovice.haul.cz/). Areál je na vyvýšeném 

místě Palkovických hůrek, jež tvoří předhůří Beskyd. Areál nabízí skvělé zázemí, jakým je multifunkční 

hřiště, beachvolejbalové hřiště, travnaté hřiště, čisté a prostupné lesy, lesní potoky, nedalekou 

přehradu Olešná, kde se rozpíná aquapark. Je tak ideálním místem pro dětské tábory, kde najdeme 

potřebné soukromí a bezpečné zázemí. Stravování je zajištěno formou plné penze (5x denně) a 

celodenního pitného režimu. 

 

DENNÍ HARMONOGRAM:  

7:00 budíček, rozcvička 

7:30 Hygiena  

8:00   Snídaně 

9:00-12:00 Dopolední program  

10:30 Dopolední svačinka 

12:30 Oběd  

13:00 – 14:00 Odpolední klid  

 

14:00-15:00 Sportovní odpoledne, odpolední 

svačinka 

15:30- 18:00 Odpolední program 

18:30 Večeře  

19:30-21:00 Večerní program  

21:00 Příprava na večerku 

21:30 Večerka  

https://rekreace-palkovice.haul.cz/


 
 

REKAPITULACE 

- Cena: 4 990,- Kč/ Osoba 

- Termín: 10.7 – 17.7.2022 

-  Místo: Pálkovické hůrky, Horský hotel 

- Doprava: Organizovaná, autobusem 

- Věk: 6-15 let 

- Kapacita: max. 40 osob 

- Téma: Harry Potter 

- Strava: 5x denně, možnost druhé večeře, celodenní pitný režim 

- Dokumenty o potvrzení bezinfekčnosti, zdravotním stavu dítěte a GDPR od nás dostanete 1-2 

měsíce před zahájením akce, či na vyžádání ihned 

- Nájezd v neděli 10.7 dopoledne začátek obědem, ukončení v neděli 17.7 snídaní potom odjezd 

- Nástupní a výstupní místa, Ostrava- Výškovice (Alexandrie), Stará Ves nad Ondřejnicí u zámku 

 


