2019
Milí táborníci, Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat na
letní dětské tábory Blaník 2019, které jsme připravili v naší
již 28. sezóně. Děti se mohou opět těšit na zajímavý
program, nové kamarády a prima vedoucí. Tábory pořádáme
v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je
součástí Chráněné krajinné oblasti Blaník nedaleko pod
bájnou horou Blaník. Připravili jsme pro Vás tábory zaměřené
na jednotlivé zájmové činnosti, které jsou organizovány v
dopoledních
hodinách.
Odpoledne
vždy
probíhá
celotáborová hra.
Letošní témata jsou:
1. a 3. turnus Návrat do budoucnosti
2. a 4. turnus Harry Potter
1. turnus - 29. 06. 2019 - 08.07. 2019 (10 dní)

cena 4850,- Kč

2. turnus - 08. 07. 2019 - 17. 07. 2019 (10 dní) cena 4850,- Kč
3. turnus - 17. 07. 2019 - 26. 07. 2019 (10 dní) cena 4850,- Kč
4. turnus - 26. 07. 2019 - 03. 08. 2019

(9 dní) cena 4450,- Kč

Ceny zahrnují: 5x denně stravu, ubytování, ložní prádlo,

kvalifikovaný dozor, dopravu autobusem z Prahy na
tábor a zpět.

Rekreační středisko Blaník
Středisko leží v CHKO u obce Louňovice pod Blaníkem (65 km od Prahy) pod bájnou horou Blaník.
Ubytování je ve zděných budovách, 2 až 6 lůžkové pokoje, se společným sociálním zařízením na
chodbě. Každý domek pojme 3 oddíly. V areálu se nachází přírodní koupaliště, bazén, ohniště, klubovny,
disko sál, hřiště na volejbal, fotbal, florbal a basket. V okolí je dostatek lesů.
Pokud máte zájem prohlédnout si pobytové místo či fotogalerii táborů z minulých let a získat další
informace naleznete nás na www.taborblanik.cz .
Dítě můžete přihlásit přes naše webové stránky. Do 14 dnů obdržíte potvrzení o zařazení dítěte na tábor,
informace k odjezdu, seznam věcí, formuláře o bezinfekčnosti, potvrzení pro zaměstnavatele na
příspěvek.

Kontakt
Mgr. Tomáš Pospíšil
Rekreace dětí a mládeže
Tet.: 731 188 080
www.taborblanik.cz

Typy oddílů na táboře Blaník 2019
Nejmenší - Tábor pro děti od 4 do 7 let je velmi pečlivě připravený se spoustou her a zábavných soutěží,
doplněn malováním v přírodě, tvorbou drobných dárků z přírodních materiálů apod. Tábor dětem zpříjemní
nenáročná táborová hra, koupání a výlety. Pro holčičky program doplňujeme tanečními aktivitami, pro kluky
je tábor doplněn sportem. Maminky se nemusejí obávat o nedostatek péče, protože k malým dětem vždy
přidělujeme trpělivou zodpovědnou a kvalifikovanou oddílovou vedoucí. Tábor je vhodný pro temperamentní
děti, ale i pro nejmenší nebo bázlivé, stýskavé. Úplným táborovým začátečníky, kterým je věnovaná
mimořádná péče. V oddílu je 8 - 10 dětí.

Sportovní - Tábor je určen pro sportovně zdatné a aktivní děti ve věku 8 - 17 let, které mají zájem o
sportovní vyžití a celotáborovou hru. Hlavní náplní je pohyb v přírodě a míčové hry, volejbal, nohejbal, fotbal,
florbal, basket, softbalové klání, plavání, stolní tenis. Turnaje jsou sestaveny ve sportovní olympiádu.
Součástí aktivního pohybu jsou i běžecké soutěže atd. V okolí pobytových míst je dostatek lesů, vhodných i
pro lanové aktivity. V rekreačním středisku Blaník jsou dětem také k dispozici kánoe včetně plaveckých vest.
Vodní hry jsou přizpůsobeny věku dětí. Během pobytu je zařazen celodenní výlet za kulturními památkami v
okolí.

Taneční - Tábor je určen pro tanečně a pohybově nadané děti ve věku 8 - 17 let. Přímo v areálu mají děti k
dispozici vlastní taneční sál, kde se realizuje většina aktivit z programového zaměření. Při hezkém počasí je
možnost výuky venku na upraveném asfaltovém povrchu. Taneční aktivity budou kombinovány s
programem, který je zaměřen na aerobic. Hlavní náplní výuky by měl být hip-hop, streetdance, v případě
zájmu dětí, může být program doplněn i o společenské tance. Tanečnice si během pobytu nacvičí krátkou
sestavu, kterou při ukončení tábora předvedou všem účastníkům. Videa z tréninku a představení jsou
zařazena ve fotogalerii každého termínu. V odpoledních hodinách se oddíl zúčastňuje i celotáborové hry a
výletů.

Kreativní - Tábor je určen pro chlapce i dívky ve věku 8 -17 let, které mají zájem kreativně tvořit a vyrábět
z různých materiálů pomocí mnoha výtvarných technik. Pomáhají s tvorbou kostýmů a rekvizit pro divadelní
oddíl. Odpoledne a večer je připraven sportovní a zábavný program pro děti. Svá umělecká díla si děti berou
potom domů. Přestože se jedná o tábor specializovaný, nebudou chybět výlety, koupání, sportovní soutěže
a celotáborová hra.

Dramatický - Tábor je určen pro děti ve věku 10 - 17 let, které se rády předvádí a nemají strach
vystupovat před lidmi. Děti budou v dopoledních hodinách nacvičovat divadelní představení a k tomu
vytvářet různými výtvarnými technikami divadelní rekvizity, kulisy a doplňky pro závěrečné divadelní
vystoupení. Budou se také učit vyrábět různé kostýmy a masky. Závěrečného vystoupení se účastní všichni
členové oddílu a každý bude mít minimálně jednu roli. Instruktor/ka může připravit i soutěž o nejlepší
umělecký dojem. Přestože se jedná o tábor specializovaný, nebudou chybět výlety, koupání, sportovní
soutěže a celotáborová hra.

Klasický - Tento oddíl je pro děti a mládež ve věku 8 - 17 let, která by chtěla zažít kombinaci všech aktivit.
V dopoledním programu se bude sportovat, ale i malovat. Budou se vázat uzly i posílat morseovka. Oddíl
bude plnit úkoly v celotáborové hře. Jedná s o oddíl, když nevíte, nebo chcete všechny aktivity.

Odjezdy na tábor jsou organizovány z autobusového nádraží Praha 4 – Roztyly (metro C) nebo
vlastní dopravou. Věříme, že si z naší pestré nabídky vyberete ten správný tábor pro Vaše dítě.
Veškeré bližší informace k našim pobytům Vám rádi zodpovíme na uvedeném telefonu. Na
všechny naše malé i velké táborníky se upřímně těšíme!
S pozdravem Tomáš Pospíšil

