1)

JAROMĚŘICE – Umění kolem nás

Termín konání tábora:

12.7. – 16.7.2021
9.8. – 13.8.2021

Místo a čas PT:

Jaroměřice č.p. 200

Účastnický poplatek:

1500 Kč (v ceně jsou zahrnuty - strava, pitný režim, výlety,
celodenní aktivity)

Popis tábora:

Na děti čekají zajímavé výtvarné techniky (např. malování
na kameny, výroba sádrových odlitků, dutinkování,
bambulkování, batikování tašky, výroba šperku a další).

Kontakt pro přihlášení:

Mgr. Kateřina Továrková, tel. 734 536 361
email: k.tovarkova@zsjaromerice.cz

2)

JAROMĚŘICE –

Za pokladem

Termín konání tábora:

19.7. – 23.7.2021

Místo a čas PT:

Jaroměřice č.p. 200

Účastnický poplatek:

1500 Kč (v ceně jsou zahrnuty - strava, pitný režim,
výlety, celodenní aktivity, výtvarný materiál)

Popis tábora:

Na děti čeká stopovaná, dobývání pokladu, zajímavé
výtvarné techniky( např. výroba truhličky na poklady,
hudebního nástroje, tradiční malování na třičko, tvorba
táborového deníku, malování na kameny a další). Dále
sportovní i hudební hry, závěrečný karneval,
kamarádský kolektiv.

Kontakt pro přihlášení:

Mgr. Stanislava Pudíková,
Tel. 608 328 792

3)

JEVÍČKO -

Prázdninová dílna s knihou

Termín konání tábora:

12. 7. - 16. 7. 2021

Místo a čas PT:

ZŠ Jevíčko

Účastnický poplatek:

1000 Kč (děti, kteří nemají trvalý pobyt v Jevíčku 1250
Kč). V ceně jsou zahrnuty – strava, pitný režim, výlety,
celodenní aktivity)

Popis tábora:

Hravou formou se dětí seznamují s knihami, vymýšlí
různé příběhy a dále čeká na děti plno zajímavých her.

Kontakt pro přihlášení:

Mgr. Hana Veselková, tel. 607 254 626
email: veselkova@zsjevicko.cz

4)

-

Všeuměl sportovcem

Termín konání tábora:

12. 7. - 16. 7. 2021

Místo a čas PT:

ZŠ Jevíčko

Účastnický poplatek:

1000 Kč (děti s bydlištěm mimo Jevíčko 1250 Kč). V ceně
je strava, pitný režim)

Popis tábora:

Děti se seznámí s novými technikami výroby různých
výrobků, zahrají si zajímavé hry a zažijí plno legrace a
zábavy.

Kontakt pro přihlášení:

Lucie Parolková, DiS., tel. 731 151 933
parolkova@zsjevicko.cz

5)

JEVÍČKO

STARÉ MĚSTO –

Pilotem na zkoušku

Termín konání tábora:

26. 7. – 30. 7. 2021

Místo a čas PT:

Letiště Aeroklubu Moravská Třebová (Staré Město)
od 8 – 17 hodin

Účastnický poplatek:

3000 Kč (v ceně strava, pitný režim, teoretická příprava,
2 seznamovací lety na větroni, doprovodný program).

Popis tábora:

Vyzkoušíte si, jaké to je řídit letadlo. Seznámíme vás se
základy ovládání letadla, leteckými předpisy, základní
aerodynamikou letounu, meteorologií a s leteckými
přístroji.

Kontakt pro přihlášení:

Ing. Pavel Řeřicha, email: lkmk@lkmk.com

6)

STARÉ MĚSTO –

Letecký modelář

Termín konání tábora:

12. 7. – 16. 7. 2021

Místo a čas PT:

Letiště Aeroklubu Moravská Třebová (Staré Město)

Účastnický poplatek:

1500 Kč (v ceně je oběd, svačina, pitný režim, veškerý
modelářský materiál a návštěva muzea)

Popis tábora:

Stavba jednoduchých modelů letadel, létání s RC
modely, různé soutěže, návštěva leteckého muzea,
koupání, sportování, zkrátka spousta zábavy.

Kontakt pro přihlášení:

Patrik Cintula, tel. 776 001 106,
email: patrik.cintula@seznam.cz

7)
DLOUHÁ LOUČKA - Příměstský fotbalový
kemp

8)

Termín konání
tábora:

26. 7. – 30. 7. 2021

Místo a čas PT:

TJ Sokol Dlouhá Loučka

Účastnický
poplatek:

1000 Kč (v ceně jsou zahrnuty - strava,
pitný režim, výlety, celodenní aktivity)

Popis tábora:

Na děti čekají fotbalové tréninky, zábavné
hry a výlety.

Kontakt pro
přihlášení:

Dominik Křivánek, tel. 731 004 999,
email: kriviss@seznam.cz
David Blecha, tel. 730 141 533,
email: david.siki@seznam.cz

JEVÍČKO - Velké putování malých dobrodruhů

Termín konání tábora:
Místo a čas PT:

Jevíčko

Účastnický poplatek:

1000 Kč (v ceně jsou zahrnuty – teplé obědy, pitný
režim, drobné odměny)

Popis tábora:

Tábor je zaměřen na zvyšování klíčových kompetencí a
rozvoj tvořivosti dětí.

Kontakt pro přihlášení:

MgA. Renata Štindlová, tel. 608 438 338
email: renatastindlova@post.cz

