PRO DĚTI OD 6 DO 11 LET
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – LÉTO 2019
KAŽDÝ DEN OD 7:30 DO 16:00 HOD
PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ SE ZAHRADOU UPROSTŘED VENKOVSKÉ PŘÍRODY
ZÁŽITKY, OBJEVY, DOBRODRUŽSTVÍ A LEGRACE ZARUČENY!

CENA ZA TÝDEN: 2400 Kč (VČETNĚ STRAVY)
TÝDEN

TÉMA

8. – 12.
ČERVENCE

DÁMSKÁ JÍZDA

15. – 19.
ČERVENCE

ŠPIÓNSKÁ
MISE

22. – 26.
ČERVENCE

ROBINSONI
A
ROBINSONKY

29. ČERVENCE
– 2. SRPNA

PÁNSKÁ JÍZDA:
SUPERHRDINOVÉ

12. – 16.
SRPNA

ZAJÍCI V HRNCI
ANEB
MASTERCHEF
ZAJEČICE
DOBRODRŮŽO
V PŘÍRODĚ

19. – 23.
SRPNA

FANTASTICKÁ
ZVÍŘATA

5. – 9.
SRPNA

POPIS
Vstup pouze pro mladé dámy, které se mohou těšit na spoustu her, koupání
a tvoření. Samozřejmě nebude chybět ani vyrábění slizu a experimentování
s ním. Určitě si moc užijeme návštěvu zvířecích mazlíčků: surikat (ochočených,
rády se mazlí:-)), mini koní, chameleonů, želv a dalších. 1 den s večerní
diskotékou, noční hrou a přespáním.
Hledají se profesionálové a profesionálky, které vytvoří skvělý špionský tým
pro zvládnutí speciální mise! Tým bude potřebovat agentské „vychytávky“
(které si sami vyrobíme), rozluštit nejrůznější šifry, indicie a zakódované
zprávy a poradit si při výsadku do neznámého prostředí. Můžete se těšit i na
únikovou hru v Praze a přespání s noční agentskou hrou.
Ocitli jsme se na pustém ostrově a naším úkolem je přežít! Divočina je všude
kolem a nebezpečí číhá na každém kroku! Naučíme se rozdělávat oheň, shánět
potravu a vodu, vařit na ohni, orientovat se v terénu a postavit si přístřeší, ve
kterém strávíme noc! Staň se součástí kmene, postav se čelem výzvám
a překonej sám/sama sebe! Tábor je inspirovaný reality show "Kdo přežije".
Avengers: Iron Man, Spider Man, Kapitán Amerika, Thor, Hulk, ale i další
superhrdinové nás budou inspirovat k celotáborové týdenní hře i jednotlivým
aktivitám. Každý si vymyslí své superschopnosti, navrhne si svého superhrdinu
a vyrazíme proti společnému nepříteli, který chce ovládnout celou Zemi. 1 den
s noční hrou a přespáním. Vstup povolen pouze klukům superhrdinům!
Kdo by rád nejedl nejrůznější speciality a nezkoušel zajímavosti s jídlem? Krom
kuchtění a ochutnávání nás samozřejmě čeká spousta táborových her venku,
celotýdenní hra, dražba ingrediencí, hra inspirovaná pořadem MasterChef atd.
Čeká na vás několik výzev a pranků spojených s jídlem: neobvyklé kombinace,
vlastní koktejly, ledová tříšť ad. 1 den s hostinou, noční hrou a přespáním.
Dobrodružství venku, objevování přírodních krás a také aktivní pomoc přírodě
bude naším táborovým "chlebem". Koupání v rybníce, zkoumání mikrosvěta i
vyčištění studánky je přesně to, co máte šanci zažít a užít si to:)
Společně prožijeme příběh prvních dvou dílů Fantastických zvířat J. K. Rowlingové. Otevře se nám svět kouzelných tvorů od akromantule, pětinoha, kluběnky, přes jednorožce až po zmíráčka. Podaří se nám včas pochytat ty, kteří
utekli z kufříku s fantastickými zvířaty, aby nedošlo k prozrazení kouzelnické
společnosti mezi mudly? 1 den s promítáním, noční hrou a přespáním.

více informací na www.rczajicek.cz

V PŘÍPADĚ ZÁJMU, PROSÍME,
POŠLETE PŘIHLÁŠKU NA

VRZALOVA@RCZAJICEK.CZ

