
 

 

 

 

 

 

 

 

KDE: JIZERSKÉ HORY- 

OLDŘICHOV 

KDY: 29.7.-5.8.2017 

CENA: 4900 KČ  

KAPACITA: 24 DĚTÍ 

 

DALŠÍ INFORMACE: 

EPIMELEIA.INFO@GMAIL.COM 

INFO@TOPTENNIS.CZ 

702 019 393 

722 66 78 78 

 

          EPIMELEIA.CZ 
       

 

a PRO DĚTI OD 8 LET 
Mladší po domluvě 

Jedeme do Jizerských hor 

 

Pojeďte si s námi užít prázdniny do 

Jizerských hor. Tábor bude nejen o sportu, 

ale také o neobvyklých zážitcích a sebe-

rozvojových aktivitách (kreativní techniky 

na rozvoj psychických dovedností, práci s 

emocemi, motivace, koncentraci, zvládání 

zátěže a další). Podíváme se společně 

také do Liberecké ZOO a vítaným 

zpestřením bude i návštěva Sience centra 

IQlandie (veškeré vstupné v ceně tábora).  

Ubytování je zajištěno v Ekocentru, včetně 

plné penze a pitného režimu.  Děti se 

mohou těšit na sport, farmu se zvířaty 

(koně, ovečky, kozy,...), výlety do okolní 

přírody (naučná stezka Oldřichovské Háje 

a okolí), koupání na přehradě a velká 

táborová hra. Ze sportu si užijí všechno 

možné- míčové hry, in-line (stezka přímo u 

ubytování), dále tenis (v případě potřeby 

rakety zajistíme) a spoustu dalšího.  

 

A  na koho z dospělých se mohou děti těšit? 

Tábor povedou zkušení trenéři a terapeuti 

pracující s dětmi a mládeží – vedoucí A. Krtek,   

Z. Meier  a nebude chybět ani R.Krtková, 

M.Meierová a další. 

Rezervace místa  

po zaplacení zálohy 2000kč 

Pro koho je soustředění určeno: 

 

Tábor je určen pro děti od 8 let, mladší 

zájemci po dohodě. Na táboře se bude 

líbit dětem, které mají rády pobyt v 

přírodě a sportovní aktivity. Jestliže máte 

rádi koně my vás s nimi seznámíme   

CENA: 4900KČ 
 

V ceně zahrnuto: ubytování – Sluneční dům, 

pěkné vícelůžkové pokoje s vlastním 

sociálním zařízením,  plná penze včetně 

svačin, pitný režim, pronájem sportovišť, 

zdravotník, pedagogické vedení, koučové a  

terapeuti,  doprava po okolí, vstupné do 

ZOO, Sience centra IQlandie. 

Cena nezahrnuje: kapesné, dopravu na 

tábor ani z tábora. Rádi však propojíme 

kontakty rodičů, aby si s dopravou mohly 

navzájem vypomoci. 

 

 Počet míst je omezen (kapacita max 24 

dětí), rezervace místa se provádí na 

základně vyplnění přihlášky (ke stažení na 

webu) a uhrazení zálohy ve výši 2000kč , 

doplatek ve výši 2900 kč do 20.6.2016. 

Záloha je nevratná. 

Způsob platby převodem na účet: 

2700920149/2010 

 

 

Soustředění v Jizerských horách  
       

 

 


