Příměstské tábory KC KAMPA 2013
Turnusy a program
1. turnus

8. – 12. července 2013

2. turnus

15. – 19. července 2013

3. turnus

19. – 23. srpna 2013

4. turnus

26. – 30. srpna 2013

Harmonogram dne
Obecné informace
Cena a storno podmínky
Kontakt

Program

1. turnus
Ke startu připravit, pozor... První prázdninový týden se Kampa stane
olympijským městečkem. Pod společnou vlajkou se pokusíme pokořit rekordy
světových sportovců a proběhnout cílovou páskou. To vše v rámci fair-play.

Program:

pondělí - vytvoření "reprezentačních" dresů a vlajky; závod o olympijský oheň a
jeho přinesení do olympijského městečka

úterý - zdivočelý pětiboj

středa - výlet/návštěva sportoviště nebo sportovce

čtvrtek - kolektivní hry (podle věku dětí opět více variant)

pátek - hledání pokladu / medailí, slavnostní předání a opékání buřtíků

nahoru

2. turnus

Máte rádi legraci? Zavítejte do naší ZOO! Budou Vás v ní čekat
zajímavé hry a soutěže. Přijďte s námi objevovat pestrý zvířecí
svět

Program:

pondělí - Seznamovací den (pro většinu účastníků), získání táborové vstupenky do
ZOO (pouze pro účely Kampa tábora, účastníci, kteří dorazí později než první
den ji také získají, ale zkrácenou formou) + orientačního plánku ZOO

úterý - Celý den se bude týkat toho, kde zvířátka bydlí, co si staví za příbytek,
co jedí, co nosí místo oblečení...

středa - Poznávání také jinými smysly než zrakem

čtvrtek - ohrožená zvířátka, hledání zatoulaných zvířátek

pátek - rozloučení se se zvířátky, fiktivní obchůdek se suvenýry, opékání buřtů

nahoru

3. turnus
Mysleli jste si, že dinosauři a pravěcí lidé dávno vyhynuli? Přijďte na náš
příměstský tábor a přesvědčte se, že tomu tak být nemusí. Zažijte týden
plný tyranosaurů, brontosaurů, mamutů, veverek, ale i pravěkých lidí a to
vše v centru Prahy.

Program:
pondělí – hry s motivy dinosaurů, tvoření z papíru a jiných materiálů, představení
různých druhů pravěkých zvířat

úterý – výlet za dinosaury do Dinoparku

středa – výroba pazourků, archeologie (hledání trilobita v sádrovém odlitku,
malba na oblázky)

čtvrtek – velká bojová hra „Po stopách dinosaurů“, hledání dinosauřího vejce

pátek – karneval se soutěžemi ve stylu pravěkých lidí, opékaní uloveného mamuta

nahoru

4. turnus
Piráti, naloďte se, zvednout kotvu, napnout plachtu a kormidlo prudce
doprava.
Přijďte zažít dobrodružnou plavbu za poklady ukrytými na ostrově Kampa.
Za pomoci příznivého větru vyplujeme vstříc truhlám plným zlaťáků.

Program:

pondělí - výroba pirátských masek, bojovka

úterý - pirátská loď a plavba za poklady

středa - výlet

čtvrtek - výroba a zakopání pokladu pro další piráty

pátek - papírové lodičky, jejich pouštění po Vltavě, ohýnek

nahoru

Harmonogram dne
7.30 – 9.30

příchod dětí, volná hra v herně

9.30 – 9.45

hygiena, svačina

10.00 – 12.00

hlavní táborová hra (dle počasí, především venku)

12.15 – 12.45

hygiena, oběd

13.00 – 14.00

odpolední klid (mladší děti odpočinek na lůžku, starší děti
klidové aktivity)

14.15 – 14.30

hygiena, svačina

14.45 – 16.00

táborová hra (dle počasí, především venku)

16.00 – 18.00

svačina, odchod dětí, volná hra venku (dle počasí)

nahoru

Obecné informace
Tábory jsou určeny pro děti ve věku od 3 do 8 let (mladší a starší děti dohodou).
Tábory povedou vedoucí s dlouholetými zkušenostmi s prací s dětmi,
pedagogickým a zdravotním vzdělání, kteří umí děti zaujmout a vymyslet poutavý
program.
Děti budou rozděleny do dvou skupinek. Pro nejmladší děti ve věku mezi 3 a 4 lety
máme připravený program přizpůsobený jejich věku. Děti budou při programu
rozděleny do věkově smíšených skupinek. Většinu dne chceme s dětmi trávit
venku, veškeré aktivity budeme podřizovat aktuálnímu počasí.
Minimální počet dětí pro uskutečnění tábora je 8.
Děti můžete přihlásit na celý týden, vybrané dny, nebo jen na jediný den.

nahoru

Cena a storno podmínky

Cena
Při podaní přihlášky a zaplacení tábora
do 30. dubna 2013

500 Kč/den

2000 Kč/ týden

Při podání přihláška a zaplacení tábora
později než 1. května 2013

600 Kč/den 2500 Kč/týden

V obou termínech nabízíme 50% slevu na druhé dítě
Cena zahrnuje celodenní jídlo (dopolední svačina, oběd, 2 odpolední svačiny), ovoce a
zelenina po celý den, pitný režim; pedagogický a zdravotnický dozor; tematický program;
pobyt v KC Kampa; materiál

Storno podmínky (prosím, věnujte pozornost)
14 dní až 3 dny před termínem plánovaného nástupu na tábor vracíme 50%
uhrazené částky.
2 – 1 den před termínem plánovaného nástupu na tábor se uhrazená částka
nevrací (výjimkou je nemoc dítěte s potvrzením od lékaře, pak vracíme 50%).

nahoru

Kontakt
veškeré informace a online přihlášky najdete na kckampa.eu
V případě jakýchkoli dotazů nás můžete kontaktovat na táborové emailové adrese

ptkampa@gmail.com nebo telefonním čísle 776929111 (paní Šárka
Helebrant)

nahoru

