ORGANIZACE | TÁBORY | PŘÍM. | BRUSLÍK A LODĚNICE
PROPOZICE
Příměstský tábor pro děti 6 – 15 let s výukou inline bruslení, vodní turistiky, lezectví na umělé stěně,
tábornických dovedností pod vedením zkušených a přátelských instruktorů. Děti se mimo jiné mohou
těšit na koupání, či celodenní výlet a možnost přespání s opékáním buřtů, stezkou odvahy
a tím to rozhodně nekončí. Ptáte se, jestli to není jen další pohádka? Ne, opravdu tohle vše a mnohem
více lze zažít s Bruslíkem! Obědy (možnost bezlepkové a jiné diety), svačiny a pitný režim zajištěn.
Potřebné tiskoviny a bližší informace budou zaslány s předstihem e-mailem. O případných změnách Vás
budeme informovat prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy.

PROGRAM
Program se dělí na dopolední a odpolední blok, ve kterém se budeme věnovat primárně inline bruslení,
vodáctví a horolezectví. Dále na děti čeká spousta netradičních her a soutěží. Brusle si děti mohou
nechávat ve skladu. V případě nepřízně počasí máme zajištěnu mokrou variantu. Tradičně nabízíme
středeční přespání (300 Kč) či odpolední program (150 Kč). Místo si můžete rezervovat v den nástupu
na tábor u hlavního vedoucího. Každé ráno a odpoledne bude u hlavního vedoucího k dispozici denní
rozkaz s místy srazu a potřebnými věcmi pro následující dny.
S sebou na každý den:
Tenisky, brusle, přilbu, chrániče (kolen, loktů, zápěstí), pláštěnku, mikinu, opalovák, láhev na pití,
kapesníčky, něco na zub pro velké jedlíky, náhradní převlečení pouze v rámci vodáckého výcviku, dvacku
na zmrzku a batůžek. Věci je vhodné označit iniciály dítěte.

HARMONOGRAM

CENA OBSAHUJE

07:30 Sraz u Trojhalí Karolina

Výuka inline bruslení, lezení, vodácký výcvik

08:00 Rozcvička, warm up, icebreakers

Netradiční hry, soutěže, slackline

08:45 Dopolední program včetně svačiny

Obědy, svačiny, pitný režim, odměny

12:30 Oběd, siesta

Spokojené dítě, zážitky, dárek

13:30 Odpolední program včetně svačiny
15:30 Předání dětí dle denního rozkazu
16:00 Ukončení dne

PŮJČOVNÉ
Možnost výpůjčky bruslí, chráničů i přilby

