DĚTSKÝ TÁBOR „Na Baronu – Paprsek“ 2018
ZO OS KOVO Janka Radotín
Nabízíme letní dětské tábory pro děti a mládež od 6 do 18 let.
Všechny jsou pořádány v areálu „Na Baronu – Paprsek“
v překrásném prostředí třeboňských lesů na břehu Nežárky cca
15 km od Veselí n. Lužnicí, Kardašovy Řečice a Třeboně.
Ubytování je zajištěno v čtyřlůžkových chatkách vybavených
lůžkovinami. Stravování (5x denně) probíhá v prostorné
jídelně, kterou lze v případě nepříznivého počasí vytopit a
využít jako sušárnu či klubovnu. K dispozici jsou dále sprchy
s teplou a studenou vodou, splachovací WC, budova marodky
a hřiště na kopanou, basket, volejbal, stolní tenis, ad.

“Tábor Plus – Scooby Doo“ – pro děti 6 – 17 let:
Termín: 11.8.-18.8.2018
Cena: 3.790 Kč
Tábor plus nabízí od každého trochu. Celý týden budeme spolu
s detektivní partou Scooby Doo řešit záhady a užívat si hry a
dobrodružství v lese i v táboře. Oddílový program, táborák,
diskotéka a všechno to "pravé táborové". Kdo bude chtít,
může každý den zkusit místo programu nějaký kroužek.
Pojď s námi tančit, hrát fotbal, nebo projekt horské koloběžky!
Třešničkou na dortu celého tábora je krásná příroda, malebný
areál, nadšená parta vedoucích a nové zážitky.
CO ZA KROUŽKY JE MOŽNÉ VYZKOUŠET?

“Můj první tábor“- pro děti 6 – 9 let (vč. předškoláků):
I. turnus
30.6. – 7.7. “Já, Faraon I“
II. turnus 7.7. – 14.7. “ Já, Faraon II“
III. turnus 14.7.– 21. 7. “Do budoucnosti I“
IV. turnus 21. 7. – 28.7. “ Do budoucnosti II“
V. turnus 28.7. – 4.8. “Záhada ztracené planetky I“
VI. turnus 4.8. – 11.8. “Záhada ztracené planetky II“
Cena všech 6 týdenních turnusů je 3.290,- Kč
23.ročník úspěšného tábora pro nejmenší táborníky ve věku
od 6 do 9 let včetně předškoláků. Program je připraven s
maximální péčí zaměřenou na tuto věkovou kategorii.
Táborové hry využívají pohádkové motivy, probouzejí fantazii
a rozvíjejí pohybové aktivity. O děti se starají kvalifikovaní
vedoucí s praxí při počtu 1 vedoucí na 6-9 dětí. Rodiče
mohou děti na tábor sami přivézt i odvézt, usnadnit jim tak
nástup na tábor a zároveň se seznámit s místem jejich pobytu.

Tábor “Na Baronu – Paprsek“ – pro děti 8 – 15 let:
I. turnus 1.7. – 14.7. “Egypští bohové“
5.890 Kč
II. turnus 14. 7. – 28.7 . “Poselství z budoucnosti“ 5.690 Kč
III. turnus 28.7. – 11.8. “Vesmírná detektivka“
5.590 Kč
Tábor je klasický s celotáborovou hrou. Má již 40letou tradici.
Děti čeká 14 dní plných netradičních zážitků. Náplní
programu jsou sportovní hry, čekají je stezky odvahy, příprava
vlastních pokrmů na ohni, starší děti puťák.

“Adventure camp“ – pro mládež 15 – 17 let:
I. turnus 1.7. – 14.7.
Cena: 6.240 Kč
II. turnus 14. 7. – 28.7
5.990 Kč
III. turnus 28.7. – 11.8.
5.990 Kč
Tábor určený pro mládež ve věku 15 – 17 let. Jde o 14 dní
naplněných netradičními hrami, sporty i dobrodružstvím.
Účastníky čekají netradiční i klasické sporty, 1-2 dny na vodě,
lanový park, pohybové i společenské hry, umělecké dílny i
výchova k životu v přírodě a vzájemné skupinové soudržnosti
(teambuilding). Jízdní kola sebou.

Děti členů OS KOVO mají na všechny
pobyty 300 Kč slevu
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Moderní tanec
tvůrčí psaní
horské koloběžky
fotbal
míčové hry
šifry a luštění hádanek
divadlo
poznávání přírodyp
angličtina
deskové hry
kreslení a vyrábění
poznávání přírody,
zobcová flétna.

“Airsoftový tábor“ – pro děti 10 – 17 let:
Termín: 11.8.-18.8.2018
Cena: 4.490 Kč
Samota, divoká příroda a hluboké lesy – ta nejlepší lokalita pro
extrémní bitvy v terénu. Chceš zažít adrenalin na
neprozkoumaném místě? Vyraz na AirSoft. Půl den bude
zasvěcen pouze AirSoftu – nácviku, střílečkám a propracovaným
válečným hrám, ve zbytku Tě čeká skvělý prázdninový program.
Budeme podnikat výlety, hrát hry. Celou akcí Tě provedou
instruktoři z nejlepších millitary klubů a Armády ČR. A to už za
to stojí!

“Cyklistický tábor“ – pro děti 10 – 17 let:
Termín: 11.8.-18.8.2018
Cena: 4.390 Kč
Ideální prostředí pro cyklistický tábor – úplné roviny
třeboňských lesů, asfaltové silničky se zákazem vjezdu pro auta.
Doprava kol na cyklo přívěsu za autobusem z Prahy. Nutné je
vlastní jízdní kolo. Připraveno je i spoustu her a aktivit přímo
v táboře a jeho okolí.

K úhradě poukazu lze využít příspěvky FKSP vč.
vystavení faktury či další poukázky nebo Benefity

Zajišťujeme svozy s doprovodem z mnoha míst ČR
K dopravě z Prahy svozy z: Hradec Králové, Liberec,
Chomutov, Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Plzeň, Pardubice,
Brno, Ostrava, Olomouc, Jihlava

Rodinná a skupinová rekreace: 18.8. do konce prázdnin
ZO OS KOVO Janka Radotín
Nabízíme Vám rodinnou rekreaci v areálu tábora
“Na Baronu – Paprsek“ (popis areálu viz. dětské tábory).

Kontakty
Pro dětské tábory pí. Svrčková, tel. 777 209 964

Rodinná rekreace: V termínu od 18.8. do 2.9.2018, délku
pobytu si můžete určit podle Vašich potřeb.

po – pá 9.00 – 17.00, email: kozzak@atlas.cz

Cena za den:
160 Kč, člen ZOOS KOVO 120 Kč,
Poplatek za psa a auto 20 Kč.
Možnost polopenze nebo plné penze za výhodnou cenu.

Pro

individuální rekreaci: pan Moravec,
Tel.: 737 977 322 nebo 733 544 504, odbory@janka.cz
ZO OS KOVO Janka Radotín, Vrážská 143, 15300 Praha 5

