
                                        

        Příměstské  a  zážitkové  tábory  2021                                                                                                                                                                                                      

.                                 více informací na www.krasnajurta.cz nebo 728974010, hana.stroblova@seznam.cz  
Jako každým rokem se naše příměstské tábory konají v areálu Krásné Jurty z.s. se zázemím  v zahradní jurtě v Krásné Lípě. 

Nebudou chybět ani zajímavé akce a výlety po okolí.                                                                                                                                              

1. Příměstský zážitkový tábor v Krásné Lípě – Jsme archeologové  5. 7. - 9. 7. 2021                                                                                                              

Termín:  pondělí   5. 7. - pátek  9. 7. 2021                                                                                                                                                                    

Místo:     Tábor se odehrává v přírodě, zázemí v zahradní jurtě a je vhodný pro děti od 6-12 let.                                                            

Cena:      1900,- /dítě, cena pro sourozence/turnus a pro děti přihlášené na více turnusů: 1500,-/dítě 

                                                       (v ceně: 2x svačina, teplý oběd, pitný režim, program a ceny za výlety)                                                                                                                                                                                                        

Náplň: Tento tábor bude v duchu dávných časů, které díky archeologii oživíme. Podíváme se do dob našich dávných předků, 

přiblížíme si jejich život a seznámíme se s jejich mazlíčky. Budeme mít ale také dostatek času na tvořivé činnosti, zpěv, hudbu, 

tanec, hry a výlety za dobrodružstvím.                                                                              Lektoři: Hana Štroblová a kolektiv  

 

2. Příměstský zážitkový tábor v Krásné Lípě – Hrátky s animací  12. 7. - 16. 7. 2021                                                                                                              

Termín:     pondělí   12. 7. - pátek  16. 7. 2021                                                                                                                     

Místo:       Tábor se odehrává v přírodě, zázemí v zahradní jurtě a je vhodný pro děti od 6-12 let.                                                          

Cena:        1900,- /dítě, cena pro sourozence/turnus a pro děti přihlášené na více turnusů: 1500,-/dítě                                                         

.                                                         (v ceně: 2x svačina, teplý oběd, pitný režim, program a ceny za výlety)                                                                                                                                                                                                        

Náplň: Tento tábor bude v duchu optických kouzel a triků. Podíváme se za oponu animovaných filmů a jejich vzniku. Je to tábor 

plný her, kouzel a pohádek... Budeme mít ale také dostatek času na tvořivé činnosti, zpěv, hudbu, tanec, hry a výlety za 

dobrodružstvím.                                                                                                                            Lektoři: Hana Štroblová a kolektiv 

 

3. Příměstský zážitkový tábor v Krásné Lípě – Malíři a jejich doba  19. 7. - 23. 7. 2021                                                                                                              

Termín:     pondělí   19. 7. - pátek  23. 7. 2021                                                                                                                                                     

Místo:       Tábor se odehrává v přírodě, zázemí v zahradní jurtě a je vhodný pro děti od 6-12 let.                                                              

Cena:        1900,- /dítě, cena pro sourozence/turnus a pro děti přihlášené na více turnusů: 1500,-/dítě 

                                                         (v ceně: 2x svačina, teplý oběd, pitný režim, program a ceny za výlety)                                                                                                                                                                                                              

Náplň: Tento tábor bude plný barev, objevíme čím vším a jak se dá malovat. Budeme míchat a vyrábět různé odstíny barev, 

kterými vytvoříme svá originální díla. Budeme mít ale také dostatek času na tvořivé činnosti, zpěv, hudbu, tanec, hry a výlety za 

dobrodružstvím.                                                                                                               Lektoři: Hana Štroblová a kolektiv 

 

4. Spací tábor v Krásné Lípě – Pro náctileté  26. 7. - 1. 8. 2021  

Termín:    pondělí  26. 7. - neděle  1. 8. 2021                                                                                                                                                 

Místo:       Tábor se odehrává v přírodě, zázemí v zahradní jurtě a je vhodný pro děti od 12-15 let.                                                             

Cena:        4000,- /dítě, cena pro sourozence/turnus: 3600,-/dítě.  Omezený počet míst.                                                                                 

Náplň:     Pojďte s námi poodhalit své JÁ, třeba přijdete na to, co chcete v životě dělat a co vás baví. Navštívíme profíky, kteří 

dělají, co je baví a rádi se s námi podělí (móda, programování, využití moderních technologií, cestování, co s námi dělají hormony 

a jak to zvládnout aneb trocha psychologie, trendy v oblékání a vzhledu a jak se o sebe dobře starat) no a pak ty nadčasové lidské 

hodnoty...                                                                                                                                      Lektoři: Hana Štroblová a kolektiv                                                                                                                                                                
.                                                                                                                                                          .                                                                                                                                                                                                                                                                 
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