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BUD INLINE OSTRAVA 
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR BRUSLÍK A TROJHALÍ 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Nemáte ještě plán na podzimní prázdniny pro vaše dítko? Je mu v rozmezí 6 - 15 let? Přinášíme něco vskutku 

neobvyklého a vzrušujícího. Dvoudenní nadupaný tábor, na kterém se bude intenzivně bruslit, bruslit, zdokonalovat se a zase 

bruslit. Výuka probíhá v Trojhalí Karolina. Na děti čeká spousta zábavy, nová kamarádství, a hlavně spousta nových dovedností 

při výuce inline bruslení, jinak řečeno 2 dny plné koleček, slalomů, přeskoků, poskoků, her a srandy s našimi instruktory. 

Nebojte se výzvy a pojďte si to užít s námi. Obědy jsou zajištěny v restauraci Osma. Samozřejmostí je dopolední i odpolední 

svačinka a pitný režim. Přihlaste své dítko včas na novodobý podzimní příměstský tábor s Bruslíkem.  

PROGRAM 

Program celého táboru po jednotlivých dnech je rozepsán níže. Berte ho prosím jako orientační. Nicméně není třeba 

se strachovat.  

*S sebou na každý den: Tenisky na nožky, ponožky, brusle do ruky (podepsat), přilba na hlavě, chrániče (kolen, loktů, zápěstí) 

v batůžku (batůžek označit jmenovkou) spolu s pláštěnkou, mikinou, lahví na pití (podepsat), kapesníčky, případně něco na 

zub pro velké jedlíky.

ČASOVÝ HARMONOGRAM 

7:30 SRAZ U TROJHALÍ 

8:00 ROZCVIČKA, WARM UP, ICEBREAKER GAME 

9:00 DOPOLEDNÍ PROGRAM DLE 

HARMONOGRAMU VČETNĚ SVAČINY 

12:30 OBĚD, SIESTA 

14:00  ODPOLEDNÍ PROGRAM DLE 

HARMONOGRAMU VČETNĚ SVAČINY 

15:30 PŘEDÁVÁNÍ DRAVÉ ZVĚŘE U TROJHALÍ 

16:00 UKONČENÍ DNE  

 

 

 

 

CENA OBSAHUJE           

Výuka inline bruslení, hry 

Obědy, svačiny, pitný režim 

4 – 5x instruktor 

Spokojené dítě, nové dovednosti 

PŮJČOVNÉ 

Lze zapůjčit kompletní vybavení (ceny viz ceník či 

rezervační formulář) 
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ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM TÁBORU 
1. DEN 

7:30 – 8:00  Sraz dětí u Trojhalí Karolina, seznamovací hry 

9:00 - 12:00  Rozbruslení a dopolední výuka 

12:30 – 13:00 Oběd 

13:30 – 13:45  Siesta 

14:00 – 15:30  Odpolední výuka bruslení, hry  

15:30 – 16:00  Předání dravé zvěře u Trojhalí Karolina 

2. DEN 

7:30 – 8:00  Sraz dětí u Trojhalí Karolina 

9:00 – 12:00  Rozbruslení a pilování bruslařských dovedností  

12:30 – 13:00 Oběd 

13:00 – 13:45   Siesta  

14:00 – 15:30  Předváděčka naučených dovedností 

15:30 – 16:00  Předání dravé zvěře u Trojhalí Karolina 

JAKÝCH PROSTŘEDKŮ VYUŽÍVÁME? 

- Perfektní organizace  

- Mladý, přátelský a licencovaný tým instruktorů, 

- Vysokoškolské pedagogické vzdělání celého instruktorského týmu 

- Neohrané zábavné a naučné hry (seznamovačky, icebreakery, strategické hry…) 

- Efektivní skupinová výuka (6-9 dětí pro 1 instruktora) 

 - Nevšední zábavná výuka inline bruslení  

- Celodenní program - “Škola hrou“ 

 

 

Vedoucí táboru Mgr. Marek Švajný 


