KDO PŘEŽIJE V JUMANJI!!!
TÝDENNÍ PRÁZDNINOVÉ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY ZAMĚŘENÉ NA
VŠESTRANNÝ POHYBOVÝ ROZVOJ DĚTÍ
Termíny: 8. – 12. 7. 2019 a 5. – 9. 8. 2019
Děti 6 – 13 let, pro ZŠ
Cílem příměstského tábora je děti seznámit s celou řadou tradičních i netradičních
sportů a soutěží, které přispějí k jejich všestrannému pohybovému rozvoji.
 Pro děti je tak připraven zábavný program skládající se z oddílových klání, soutěží,
tvoření, her na hřištích, v tělocvičně, ale i v lese. Celý program je pečlivě
připravován již dlouho před samotným letním táborem.
 Součástí programu je i dvoudenní plavecká výuka realizovaná pro neplavce na
dětském bazéně a pro děti se zvládnutými základy plavání na 25m bazéně.
 V neposlední řadě děti čekají výzvy v podobě SPARTAN RACE, lezení a aktivity
ve sportcentrech.
 Chybět nebude ani noční hra zakončená nocování na táboře ve škole nebo ve
stanech (připraveno na základě počasí).
 Celý program je zakončen u táborového ohně s rodiči.
Každý dobrodruh potřebuje zázemí!
 po celou dobu tábora je zajištěn pitný režim i dopolední svačina, oběd, odpolední
svačina, v případě nocování zajištěna večeře a snídaně,
 cena za týdenní příměstský tábor je:
 1500,- pro žáky ACADEMIC SCHOOL ZLÍN
 2500,- Kč pro mimoškolní děti
 cena zahrnuje veškeré vstupy na sportoviště, včetně jízdného, stravování a pitný
režim, pedagogický dohled.
 Odevzdání přihlášky do 15. 3. 2019 e-mailem na
alexandra.vovcenkova@academicschool.cz, nebo osobně v recepci základní školy
ACADEMIC SCHOOL, nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín. Následně obdržíte platební
podmínky a další informace.
Tábory vede Bc. Tomáš Michalica a Bc. Beáta Polišenská s vyškoleným týmem
trenérů.
Kapacita táborů je omezena!
Prosíme, kompletně vyplnit a zaslat- - - - - - - - Návratka/přihláška - - - - - - - - - - - - Prosíme, kompletně vyplnit a odevzdat

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR
Termín tábora (vyberte):
Název:
KDO PŘEŽIJE V JUMANJI
Místo konání:
ACADEMIC SCHOOL, nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Bydliště:
Kontakt na zákonného zástupce dítěte v průběhu tábora (jméno, telefon, e-mail):
Podpis zákonného zástupce:

