
Příměstský tábor pro děti

Ski Fanatic pořádá příměstský tábor pro děti 6–15 let z Pardubic a blízkého
okolí v Pardubicích-Pardubičkách. Tábor je zaměřen na sportovní aktivity, ale 
nejen na ně, je propojen celotýdenní tematickou hrou. Děti čeká pod dohledem
zkušených pedagogických pracovnic a pracovníků týden plný zábavy (např. 
výroba různých předmětů, které použijí při hrách, nácvik dramatických scének, 
spousta sportovních aktivit, jako je jízda na in-line bruslích, na kole a v nepo-
slední řadě výlet).

Termíny táborových cyklů:  
7. 7.–11. 7. 2014 ............  I. cyklus: Cestování časem
14. 7.–18. 7. 2014  .......... II. cyklus: Hry bez hranic 
21. 7.–25. 7. 2014  .......... III. cyklus: Olympiáda naruby
18. 8.–22. 8. 2014  .......... IV. cyklus: Divy světa

Cena jednoho táborového cyklu: 1750 Kč 
(cena pro sourozence 1600 Kč)
při účasti na více cyklech je cena za jeden cyklus 1600 Kč



Přihlásit se můžete  přes on-line přihlášku na www.skifanatic.cz,
emailem na skifanatic.cz@gmail.com nebo telefonicky na 728 427 919. 
Přihlášení je nutné provést nejpozději 14 dní před zahájením daného cyklu. 
Příměstský tábor se uskuteční při minimálním počtu 15-ti dětí. Podrobné
informace a informace o zaplacení Vám budou zaslány po přihlášení. Všeobecné
podmínky účasti na příměstském táboře jsou ke stažení na www.skifanatic.cz. 

Kontakt: Ski Fanatic lyžařská-snowboardová škola
a dětská outdoorová organizace, Bc. Martin Dostál, 
Medunova 785, 538 21 Slatiňany, IČ: 74 57 33 14, 
Tel.: 728 427 919, www.skifanatic.cz

Cena zahrnuje: 
strava (5x oběd, 10x svačina, celodenní pitný režim), pedagogický dozor, všechny
výlety, vstupy a doprava. Půjčení sportovních pomůcek, kapesné pro děti, za které
si děti budou moci koupit zmrzlinu nebo nějakou jinou sladkost při našich 
výpravách, odměny, ceny a úrazové pojištění uzavřené na dobu trvání tábora 
u České pojišťovny a. s.

Kde
Scházet se budeme každý den v sokolovně v Pardubičkách, kde budeme mít 
zázemí. Začátek je ráno mezi 7.30–8.00 a každý den skončíme odpoledním 
programem v 17.00. Děti bude možno vyzvednout mezi 17.00–17.30 opět 
v sokolovně v Pardubičkách.


