BLIÎNÁ - LIPNO
Koně - terénní čtyřkolky - keramika - výtvarka - RC modely - taneční sál - ruské kuželky
Nintendo Wii - stolní tenis - paintball - airsoft - vzduchovky

Již 17. rokem Vám nabízíme rekreaci
pro Vaše dítě v dětském táboře

Celotáborové
hry:

7 dní
14 dní

■ 1. turnus: 30. 6.–14. 7. 2018 (1/1 turnus: 30. 6.–7. 7., 1/2 turnus: 7. 7.–14. 7.) – KROK ZA KROKEM ANEB CESTA NA HORU ŘÍP
■ 2. turnus: 14. 7.–28. 7. 2018 (2/1 turnus: 14. 7.–21. 7., 2/2 turnus: 21. 7.–28. 7.) – ASTERIX A OBELIX
■ 3. turnus: 28. 7.–11. 8. 2018 (3/1 turnus: 28. 7.–4. 8., 3/2 turnus: 4. 8.–11. 8.) – PODIVUHODNÁ CESTA KOLEM SVĚTA
■ 4. turnus: 11. 8.–25. 8. 2018 (4/1 turnus: 11. 8. –18. 8., 4/2 turnus: 18. 8.–25. 8.) – KROK ZA KROKEM ANEB CESTA NA HORU ŘÍP
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Cena nezahrnuje dopravu. Faktury pro FKSP na vyÏádání vystavíme. Bezlepková a jiné diety dle domluvy (pﬁíplatek na dietu 500 Kã/t˘den).

Speciální tábory: děti se část dne věnují dané činnosti a zbytek dne tráví s klasickým táborem. Účastní se všech nejzajímavějších akcí
– soutěží, her v lese i na louce, výletů atd. Počet míst na těchto táborech je omezen, proto doporučujeme rezervaci speciálních táborů co nejdříve!
■ keramicko-v˘tvarn˘ – zamûﬁíme se opût na keramiku a napﬁ. na: malování na sklo,
malbu a batiku textilu, smaltování, v˘robu svíãek (gelové, malované, z vãelího
vosku) a m˘del, ‰ití, v˘robu z korálkÛ, drátkování, origami, quilling, v˘robu mal˘ch
‰perkÛ atd. Vûková hranice je 5–15 let.
■ tábor se ãtyﬁkolkami – dráhu na ãtyﬁkolky máme v areálu tábora. Dûti i rodiãe
musí poãítat s tím, Ïe se jezdí velmi bezpeãnû a pomalu, rychlostí cca 5–12km/h.
Vûková hranice je 6–12 let.
■ tábor s koÀmi – tábor je urãen˘ pro zaãáteãníky a mírnû pokroãilé jezdce, jízda,
práce, péãe o konû atd. Vûková hranice je 6–15 let.
■ kombinovan˘ tábor – dûti si vyzkou‰í práci s hlínou a v˘tvarné techniky, jízdu na
ãtyﬁkolce i na koni. Vûková hranice 5–15 let.
■ kombinovan˘ pro nejmen‰í – tábor pro nejmen‰í dûti 5 aÏ 6 let se zv˘‰enou péãí,
dûti si vyzkou‰í práci s hlínou a v˘tvarné techniky, jízdu na ãtyﬁkolce s instruktorem
i na koni, pokud budou chtít. Vûková hranice 5–6 let.
■ kombinovan˘ SPECIÁL 1 – konû, ãtyﬁkolky, keramika, v˘tvarné techniky, stolní
tenis – Va‰e dítû si mÛÏe vybrat, co bude dûlat druh˘ den! Vûková hranice
je 5–15 let.

Tábory, které baví!

■ kombinovan˘ SPECIÁL 2 – ãtyﬁkolky, RC modely, stﬁelba na terã (paintball,
airsoft, vzduchovky), stolní tenis, ruské kuÏelky – Va‰e dítû si mÛÏe vybrat, co
bude dûlat druh˘ den! Vûková hranice je 5–15 let.
■ kombinovan˘ SUPER – ãtyﬁkolky, RC modely, konû, paintball, airsoft,
vzduchovky, keramika, v˘tvarné techniky, NintendoWii, stolní tenis – Va‰e dítû si
mÛÏe vybrat, co bude dûlat druh˘ den! Vûková hranice je 5–15 let.
■ army tábor – stavba pﬁístﬁe‰ku, nocování v lese, rozdûlávání ohnû, uzlové techniky,
orientace a maskování v terénu, taktické hry, stﬁelba na cíl (terã) – vzduchovky,
airsoft, paintball, zdravovûda, detektor kovÛ (minohledaãka) atd. Vûková hranice
je 6–12 let.
■ jezdeck˘ tábor – opût ve spolupráci se stájí Pohoda poﬁádáme 7-mi denní tábor
pro pokroãilej‰í a zku‰ené jezdce (dûti) v termínu 18. 8.–25. 8. 2018. Hlavní náplní
tábora je zdokonalení jezdeck˘ch a komunikaãních dovedností jeho úãastníkÛ. Tábor
je pro velmi omezen˘ poãet dûtí, u kter˘ch pﬁedpokládáme opravdu váÏn˘ zájem
o konû, péãi o nû, porozumûní jejich Ïivotu i jeÏdûní. Dûti se mÛÏou tû‰it na vyjíÏìky,
jízdárnu, hry na louce s koÀmi, práci u koní, plavení aj. pod vedením profesionální
a zku‰ené trenérky. Poãet dûtí ve skupinû cca 6. Vûková hranice je 7–15 let.

Dětský tábor Oříšek, Bližná 3/517, 382 26 Černá v Pošumaví
Kontakt: TaboryOrisek@email.cz, www.tabory-orisek.cz, tel: 777187100

