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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V KAROLINCE U VLEKU 2014 
„KAROLINKA CAMP 2014“ 

 
Příměstský tábor je určen hlavně pro děti z Karolinky a okolí, v době kdy bude uzavřená školka, ale přihlásit se může 
každé dítě ve věku 5 až 12 let. Děti si na táboře vyzkouší netradiční aktivity jako lukostřelba, bumberball, diskgolf, 
nízké lanové překážky, netradiční výtvarné aktivity a mnoho dalšího. V případě zájmu můžeme zařadit jako součást 
tábora výuku na in-line bruslích (máme i dětské brusle na půjčení) 
Minimální a maximální počet dětí na turnus: 10/25 (přehled je uveden níže) 
 

Cena příměstského tábora: 1150 Kč (SLEVA pro sourozence 100Kč) 
 
Cena zahrnuje:  

 Kvalifikovaní instruktoři 

 každý den oběd v restauraci a svačina, pitný režim 

 zábavné a pohybové hry 

 úrazové připojištění 
 

TERMÍNY 2014: 
21. -25. července 2014
4. - 8. srpna 2014 
18. – 22. srpna 2014 
 

PŘIHLÁŠKY 
Přihlášky jsou vyzvednutí v restauraci U Vleku v Karolince, v Informačním centru Karolinka nebo vám je zašleme e-
mailem. Termín pro podání přihlášek je 11. července 2014. 
 

MÍSTO KONÁNÍ PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA: 
Příměstský tábor bude probíhat ve skiareálu Karolinka a okolí. Na dojezdu sjezdovky je ideální travnaté hřiště, 
trampolína, klouzačka, houpačky. V případě špatného počasí budeme využívat salónek restaurace. Oběd a svačinky 
budou zajištěny v restauraci U Vleku. 
 

RÁMCOVÝ PROGRAM PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA:  
PONDĚLÍ – PÁTEK:; 
Do 8.00 - příchod dětí na místo konání tábora 
8.00 – začátek tábora 
8.00 – 9.30 - rozcvička, krátké hry 
9.30 – 10.00 - dopolední svačinka 
10.00 – 11:30 – dopolední aktivity 
11.30 –12.30 – oběd v restauraci 
12.30 – 13.30 - odpočinek, klidnější hry (zaměřené na rozvoj paměti, pozornosti, logického myšlení apod.) 
13.30 – 15.00 – odpolední aktivity, odpolední svačinka 
15.00 – konec příměstského tábora, rodiče si vyzvedávají dětí 
 

O NÁS: 
Příměstské tábory organizujeme již 4 roky ve Valašském Meziříčí, Rožnově pod Radhoštěm a Karolince. Naší hlavní 
specializací jsou příměstské tábory na inline bruslích, ale organizovali jsme i tábory zaměřené na angličtinu „English 
Camp“. V neposlední řadě organizujeme školní výlety a adaptační kurzy pro základní a střední školy. Naši instruktoři 
jsou většinou studenti a absolventi vysokých škol s pedagogickým zaměřením. 


