PRO DĚTI OD 6 DO 15 LET
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY – LÉTO 2020
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 OBĚDA A ODPOLEDNÍ SVAČINY, DOPOLEDNÍ SVAČINU SI NOSTE S SEBOU)

TÝDEN
6. – 10.
ČERVENCE

13. – 17.
ČERVENCE

20. – 24.
ČERVENCE

27. – 31.
ČERVENCE

10. – 14.
SRPNA

17. – 21.
SRPNA

TÉMA

POPIS

Vydáme se na dobrodružnou a napínavou cestu za kamenem mudrců.
KÁMEN MUDRCŮ V týdenní hře budeme nakupovat nebo jinak získávat speciální
schopnosti, kouzla a předměty, které nám pomohou projít cestu zemí
(6 – 11 LET)
trolů, bazilišků, jednorožců a dalších bájných bytostí.
Letos se v naší dámské jízdě budeme věnovat našim mazlíčkům.
TAJNÝ ŽIVOT
Prožijeme týdenní hru na motivy filmu Tajný život mazlíčků, vydáme se
MZLÍČKŮ
na domácí králičí farmu, čeká nás jízda na koních a péče o ně, přineseme
(DÁMSKÁ JÍZDA) si své vlastní mazlíčky, připravíme pro ně laskominy a vyrobíme si
(6 – 11 LET)
překvapení.
A je to tu! Náš první tábor 10+ s tématem na přání – Fortnite (ale bez
hraní na počítači). Čeká nás spousta aktivit, výzev, her a dokonce
FORTNITE CAMP únikovka na téma Fortnite. V rámci týdenní hry budeme získávat
v-bucksy, za které si následně můžeme koupit různé skiny, tanečky,
(10 – 15 LET)
pickaxy, glidery atd. Táboru se mohou účastnit i ti, co nehrají Fortnite,
nebojte! 
Hrajeme si na psy a se psy (opravdovými). Dozvíme se spoustu
PES – NEJLEPŠÍ zajímavostí: jak se o pejsky starat, jak se k nim chovat, budeme poznávat
PŘÍTEL ČLOVĚKA různá plemena psů a jejich rozdíly. Těšit se můžete na pohybové hry,
agility, aport, tunel, kladina. Součástí bude venčení, péče o pejsky a hry
(6 – 11 LET)
se psy. Všichni psí kamarádi jsou prověření a přátelští k dětem.
Vypravíme se do tajů největších záhad světa. Necháme se fascinovat
MEGAZÁHADY mnohými nevysvětlitelnými jevy, zároveň se staneme bořiči mýtů
a budeme odhalovat, co je pravda a co "fake". Mnoho záhad si
(10 – 15 LET)
vyzkoušíme i na vlastní kůži v podobě her a různých aktivit.
Po loňském velmi oblíbeném a úspěšném Masterchefovi Zaječice nás
PEČE CELÝ
letos čeká tábor inspirovaný televizní soutěží „Peče celá země“. Kromě
pečení, zdobení a ochutnávání si samozřejmě také užijeme spoustu
ZAJÍČEK
táborových her v přírodě, koupání, speciální získávání ingrediencí,
(6 – 11 LET)
zašifrované recepty atd.

více informací na www.rczajicek.cz

V PŘÍPADĚ ZÁJMU, PROSÍME,
POŠLETE PŘIHLÁŠKU NA

DAVIDOVA@RCZAJICEK.CZ

