PARADISE & DĚTSKÉ
TÁBORY
ANTIČTÍ BOHOVÉ
ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Chcete Vašim dětem dopřát dobrodružné prázdniny v přírodě? Jste tady správně! V létě organizujeme tematický
pobytový tábor v přírodě pro děti 6–15 let. Ubytování je zajištěno v chatkách či budově smluvního rekreačního
střediska. Areál disponuje multifunkčním hřištěm, cvičnou horolezeckou stěnou, v blízkosti dále protéká řeka a
celý tábor je situován ve skoro nedotčené přírodě. Stravování je zajištěno formou plné penze, včetně svačin a
pitného režimu. Doprava je organizovaná hromadně (autobus). Potřebné tiskoviny a bližší informace budou
zaslány s předstihem e-mailem.

JAKÝCH PROSTŘEDKŮ VYUŽÍVÁME:
- Dokonalá organizace
- Mladý, přátelský a licencovaný tým instruktorů, trenérů
- Vysokoškolsky vzdělaný instruktorský tým
- Zábavné a naučné hry
- Efektivní skupinová výuka (6-9 dětí pro 1 instruktora)
- Celotáborový hra

PROGRAM:
Děti okusí, jaké je to být daleko od domova, bez rodičů, kdy se o sebe musejí začít starat samy. Za pomocí
celotáborové hry budou rozvíjet své sociální dovednosti. Kromě rozvoje osobnosti si děti odnesou množství
zážitků a zkušeností, ale také poznají nové kamarády, a tak trochu se zocelí. Budeme objevovat přírodu a její
krásu při výletech v okolí, naučíme se, jak v ní přežít a orientovat se, budeme se plavit na kánoích a lozit po
skutečných skalách. Nejsme jen tábor, jsme příležitost k radostnému a dlouhodobému rozvoji.

REKAPITULACE:
Termín: 25.7 - 1. 8. 2021
Místo: Janské koupele, Bílá holubice
Doprava: Organizována/ Autobusem
Věk: 6-15 let
Kapacita: max. 40 osob
Téma: Antičtí bohové ¨
Strava: 5x denně, možnost druhé večeře,
celodenní pitný režim

CENA: 4 900 KČ
Doprava je organizována hromadným autobusem
z parkoviště u Decathlonu Shopping park Ostrava,
přičemž odjezdové časy v neděli 25. 7. 2021 jsou
předběžně stanoveny na 10:30 hod. (10:00 sraz),
začínat budeme obědem. Odjezd z akce je v neděli
1.8.2021, předběžný čas odjezdu 9:30, příjezd
zpátky do Ostravy 10:30-11:00.

Formuláře o bezinfekčnosti, GDPR, lékařského
potvrzení, Vám budou zaslány za pomocí emailu 1
měsíc před konáním akce.
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