O nas
Dětský klub Mravenci Okrouhlice pořádá již několik
let klasické letní stanové tábory pro dě
z Okrouhlice a okolí. V letošním roce společně
vstoupíme do světa Avengers. Společnost nám
budou dělat hrdinové, které určitě znáte z komiksů
nebo ﬁlmů: Iron Man, Captain America, Hulk, Black
Widow, Captain Marvel, Spiderman a další. Tito
hrdinové se spojili, aby společně s dětmi hledali
kameny nekonečna a porazili nebezpečného
Thanose.

Stravovani
Jídlo je zajištěno 5x denně: snídaně, přesnídávka, oběd,
svačina, večeře. Dě se v rámci možnos na přípravě jídel
podílejí. Vždy je denně alespoň jedno jídlo teplé (většinou
oběd, často i večeře). Svačiny a přesnídávky bývají ve formě
ovoce nebo zeleniny, případně moučníku, jogurtu nebo
sušenky. Jsme schopni zajis t i stravu s dietními
omezeními. Jídlo je v kuchyni k dostání na požádání kdykoli.
Nápoje jsou k dispozici po celý den (voda, šťáva, čaj).

Program tabora
Hlavní náplní je celotáborová hra s námětem
hrdinů AVENGERS. Kromě této velké hry
podnikáme také běžné táborové ak vity zaměřené
na přírodu, sport a rozvoj nejen tábornických
dovednos a znalos . Společný program je
zaměřen na podporu týmové spolupráce dě ve
skupinkách. Připravujeme programy pro věkově
smíšené skupiny, aby se dě mezi sebou lépe
poznaly a starší se naučily pomáhat mladším.
Součás našich programů jsou i příběhy z Bible.
K dalším táborovým činnostem také patří koupání,
zpívání, výroby, výlety do okolí, táboráky, míčové
hry, soutěže a jiné. Mobilní telefony ani jinou
elektroniku dě na táboře nevyužijí.
Cena zahrnuje:
Stravu, dopravu dě , zavazadel a vybavení,
pronájem tábořiště, náklady související se
zajištěním programu, pojištění dě , výlety,
odměny pro dě .

Informace
Hlavní vedoucí:

Zdravotník:

Sýkora Richard
sykora.richard@seznam.cz
739 684 491
Mar na Paulusová
mar na.paulusova@seznam.cz
604 253 639

Taboriste
Tábořiště se nachází v Křižovském údolí u obce Paseka u
Šternberka v Olomouckém kraji a je situováno uprostřed lesa
v malebném údolí, kterým protéká potůček. Ubytování dě
je po dvou v podsadových stanech (odděleně chlapci a dívky).
Kompletně vybavená kuchyně je umístěna v chatce, vedle
které se nachází zastřešená jídelna. Na tomto tábořiš jsou
k dispozici suché záchody. Teplá voda je do dvou sprch
zavedena díky lázeňským kamnům. Dě se myjí dle potřeby.
Na tábořiš je malé sportovní hřiště. Možnost koupání v obci
Paseka. km od tábořiště.
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