Duha Klub Dlažka, Palackého 1, 750 02 Přerov zve na tábor pro děti

JAK SPORTUJÍ INDIÁNI
4. – 18. srpna 2018
Srdečně zveme všechny holky a kluky ve věku 8-16 let na již jedenácté
pokračování sportovního tábora, tentokrát s indiánskou tématikou
A co vás na táboře čeká?
- sportovní indiánské hry, jejichž součástí bude ringo, lakros, florbal,
vybíjená, softbal, badminton, fotbal, házená, brännball, frisbee,
kin-ball, stolní tenis, lehká atletika, volejbal, kubb, discgolf, kroket,
přehazovaná, orientační běh, ringocesta a další sporty
- indiánské zvyky a rituály, samozřejmě pod dohledem kmenových šamanů
- napínavá celotáborová hra s cílem objevit záhadné a legendami
opředené naleziště zlatých nuggetů
- seznamovací, společenské, stolní, výtvarné, naučné a poznávací hry
- bohatý volitelný program, například spaní pod širákem, táboráky, kasino, diskotéky,
stezka odvahy, pozorování noční oblohy, zpívání s kytarou, vodní bitva, plnění
indiánských „bobříků“, malování obličeje, výroba „medicíny“, cvičení s hudbou, základy
první pomoci, posilování, celodenní výlet, netradiční výzvy, talentová soutěž a další
- spousta zážitků, na které se nezapomíná!
Všichni, kteří si chcete zasportovat a zahrát, zažít zábavu, napětí,
dobrodružství, legraci i překvapení, zkrátka strávit čtrnáct skvělých dní se
současnými i novými kamarády a kamarádkami, přijeďte mezi sportovní indiány
do táborové základny Dlažky v Rajnochovicích!
K odpočinku v noční i denní době výborně poslouží čtyřmístné chatky
Speciality táborové kuchyně budou podávány minimálně 5x denně
Doprava na místo konání vlastní anebo autobusem z Přerova
Cena 4600,- Kč (4300,- Kč pro členy Klubu Dlažka)
Doprava autobusem z Přerova (tam i zpět) navíc 150,- Kč
Neváhejte a zajistěte si účast na adrese www.dlazka.cz
tel. 733 395 716, dlazka@dlazka.cz
Platí storno podmínky uvedené na www.dlazka.cz
Podrobnější informace obdržíte nejpozději do 20.6.2018

Fota ze všech deseti předchozích táborů Sportobraní, Sportohraní, Sportopřání, Sportozrání,
Sportozdání, Sportoznání, Sportozvání, Sportosmání, Sportoplání a Sportoklání najdete
dle pokynů na www.dlazka.cz/Fotogalerie nebo pište na m.jasso@seznam.cz

Těší se na Vás a o ideální naplnění Vaší mysli, duše i těla se
skvěle postará Mirek Jaššo se svým indiánsko-sportovním týmem
Hlavní vedoucí: Miroslav Jaššo
mob. 732 552 123, tel. 595 174 419
m.jasso@seznam.cz
Potáborové setkání plné nových zážitků s názvem „Indiánská Zeměkoule“
proběhne v Rajnochovicích ve dnech 21.-23.9.2018

