
——— 24.–27. července 2023  

——— Kamenná 20, Brno-Štýřice 

Pojď s námi objevit a prožít napínavý příběh jedné 

malé civilizace z Velikonočního ostrova!  

Na příměstském táboře tě čeká nejenom 

dobrodružství, hry, tvoření, ale také luštění tajemného 

písma rongorongo, výlety do okolí Brna a mnoho 

dalšího. 

VĚK 8–11 let  

PŘIHLÁŠKA https://www.lipka.cz/tabory  

hlaste se do 30. 6. 

CENA 2 900 Kč 

KONTAKT Ludmila Chmelíková 

E ludmila.chmelikova@lipka.cz T 602 684 393 
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ORGANIZAČNÍ 

INFORMACE A 

PROGRAM 

Program příměstského tábora je připraven denně od 7.30 do 17.00.  

Děti je možné ráno přivést mezi 7.30 a 9.00 a odpoledne vyzvednout mezi 15.30 a 17.00.  

Na táboře proběhne alespoň jeden celodenní výlet. 

Každý den jsme s dětmi venku, většinou alespoň polovinu času.  

V ceně táborů je kromě výdajů na pedagogy, program, jízdné, vstupné a celodenní 

stravování, zahrnuto i úrazové pojištění účastníků. 

Maximální počet účastníků tábora je 22,  na některé typy aktivit jsou účastníci rozděleni 

do menších skupin.  

STRAVNÉ Zajišťujeme stravování po celý den (dopolední svačina, teplý oběd s polévkou, odpolední 

svačina).  

V den táborového výletu účastníci dostanou svačinový a obědový balíček na cestu.  

Snažíme se vařit zdravěji (každý den je čerstvá zelenina/ovoce; omezujeme množství 

masa, uzenin, vyhýbáme se palmovému tuku, cukrovinkám a omezujeme jídla 

s  rafinovaným cukrem; nepoužíváme instantní produkty a snižujeme množství 

polotovarů).  

Pitný režim je po celý den bez omezení, nabízíme vodu, ovocnou šťávu nebo čaj.  
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