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.                             více informací na www.krasnajurta.cz nebo 728974010, hana.stroblova@seznam.cz   

 

Příměstský tábor v Krásné Lípě:  6. -  10. 7. 2020 - „Detektivem v přírodě“                                                                                                                                                                                                                
Každým rokem pořádáme příměstský zážitkový tábor v Krásné Lípě se zázemím ve velké jurtě. Vhodný pro děti od 6-12let.                                                                                                             

Termín:     pondělí   6. 7. - pátek  10. 7. 2020                                                                                                                              

Cena:        2200,- /dítě (zahrnuje: 2x svačina, teplý oběd, pitný režim, program a ceny za výlety)                                                                                                                                                                                                        

Místo:       Tábor se odehrává v přírodě, zázemí je v jurtě v soukromé zahradě v Krásné Lípě (www.krasnajurta.cz)  

Náplň: Letošní tábor bude v duchu detektivního pátrání. Budeme mít k dispozici mikroskop a jiné pomůcky, které nám pomohou 

při pátrání. Budeme mít ale také dostatek času na tvořivé činnosti, hledání ingrediencí s překvapením, zpěv, hudbu, tanec, hry a 

výlety za dobrodružstvím.                                                                                              

Lektoři: Hana Štroblová, Petr Vinš, Bára Suchánková 

 

 Spací tábor v Krásné Lípě:  13.  -  18. 7. 2020 - „Detektivem v přírodě“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Jedná se o celodenní tábor s přespáním. Zázemí tábora máme v prostorách terénní základny Buk (součást Krásné Lípy) v kamenné 

budově, kde se dále nachází dvě velké společné ložnice, kuchyň, jídelna, herna, společenská místnost a příslušenství.  Venku je 

krásný prostor pro tvorbu i zábavu, altán se sadem a ohništěm. Celodenní jídlo (snídaně, oběd, večeře, svačiny, pitný režim) je 

zajištěno. Vhodný pro děti od 6-12let.                                                                                                             

Termín:           pondělí 13. 7. – sobota 18. 7. 2020                                                                                                                        

Cena tábora:  4 500,-/dítě  (zahrnuje ubytování, celodenní stravu a program)                                                                                     

Místo:             TZ Buk  Krásná Lípa (http://www.csop-tilia.cz/clanky/terenni-zakladna-buk/)     

Náplň: Letošní tábor bude v duchu detektivního pátrání. Budeme mít k dispozici mikroskop a jiné pomůcky, které nám pomohou 

při pátrání. Budeme mít ale také dostatek času na tvořivé činnosti, hledání ingrediencí s překvapením, zpěv, hudbu, tanec, hry a 

výlety za dobrodružstvím.                                                                                              

Lektoři: Hana Štroblová, Petr Vinš, Bára Suchánková    

       

Spací tábor v Krásné Lípě:  10. 8. -  15. 8. 2020 -  „Čarujeme s přírodou“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Jedná se o celodenní tábor s přespáním. Zázemí tábora máme v prostorách terénní základny Buk (součást Krásné Lípy) v kamenné 

budově, kde se dále nachází dvě velké společné ložnice, kuchyň, jídelna, herna, společenská místnost a příslušenství.  Venku je 

krásný prostor pro tvorbu i zábavu, altán se sadem a ohništěm. Celodenní jídlo (snídaně, oběd, večeře, svačiny, pitný režim) je 

zajištěno. Vhodný pro děti od 6-12let.                                                                                                                                                                                                                       

Termín:           pondělí 10. 8. – sobota 15. 8. 2020                                                                                                                                                                

Cena tábora:  4 500,-/dítě  (zahrnuje ubytování, celodenní stravu a program)                                                                                   

Místo:             TZ Buk Krásná Lípa  (http://www.csop-tilia.cz/clanky/terenni-zakladna-buk/)     

Náplň: Pojďte s námi putovat v čase, objevovat, tvořit a vyrábět zdánlivě obyčejné věci neobyčejnými prostředky... Prožijeme den 

s ovečkami a filcováním, vyrobíme si  barvy na malování, umixujeme koktejly z bylinek, upečeme oběd, utepeme šperk, vyrobíme 

si vlastní papír... Budeme mít ale také dostatek času na tvořivé činnosti, hledání ingrediencí s překvapením, zpěv, hudbu, tanec, hry 

a výlety za dobrodružstvím.                                                                                                                                                                                            .                                                                                                                    

Lektoři: Hana Štroblová, Petr Vinš, Bára Suchánková 
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