LETNÍ
PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY

2019

Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň
tel.: +420 604 612 205, e-mail: info@akademie-nadani.cz

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR I. běh
KDY :

Po – Čt 1.7. až 4.7.
ČAS :
vždy od 7:30 do 16:00 hodin
(po domluvě nástup možný i dříve)

PROGRAM :
Po – Techmania Science Center v Plzni (návštěva s programem)
Út – JUMP Plzeň, herní den, logopedie (hry, vycházka)
- hodinová návštěva trampolínového centra, vhodné pro všechny děti;
nutnost protiskluzových ponožek, které lze zakoupit na místě
- více informací o logopedii individuálně pro zájemce

St – herní a tvořivý den, logopedie (hry, tvoření, vycházka)
- více informací o logopedii individuálně pro zájemce

Čt – Muzeum na demarkační linii v Rokycanech
(celodenní výlet s programem)
- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“

- na tento den se můžete přihlásit i jako na rodinný výlet
datum
Po 1.7.
Út 2.7.
St 3.7.
Čt 4.7.
4 dny

program
Techmania
skákání, hry, logopedie
hry, tvoření, logopedie
vojenské muzeum
dle programu

cena
810,- Kč
690,- Kč
590,- Kč
880,- Kč
2.970,- Kč

přihláška do 17.6. - cena pro sourozence za každé dítě 2.740,- Kč
(pouze při využití všech 4 dnů)
přihláška a platba do 17.6. - cena za celý týden 2.820,- Kč
Akademie nadání, z.s.
www.akademie-nadani.cz

POJEĎTE S NÁMI NA VÝLET
Čt 4.7. Muzeum na demarkační linii v Rokycanech
čas a místo odjezdu: v 9:30 hodin
před budovou Masarykovy ZŠ Plzeň, Jiráskovo nám. 10
čas a místo návratu: v cca 16:00 hodin tamtéž
(po domluvě lze rozvézt nebo zastavit po trase)
Muzeum na demarkační linii v Rokycanech je největší nestátní vojenské muzeum
v ČR. Kolja, Tobruk, Obecná škola, Zdivočelá země, Vyprávěj, Lidice, to je jen
kratičký výčet známých českých filmů a seriálů, ve kterých se objevila vojenská
technika z tohoto muzea. Dalších více než 190 ks vojenské techniky s daty výroby
od roku 1918 do současnosti uvidíte ve výstavních expozicích muzea. Velkou
vzácností z dob první republiky je např. štábní automobil Škoda 903 Superb,
četnický autokar Walter a replika obrněného automobilu Tatra vzor 30. Za zmínku
však stojí i technika z 2. světové války jako např. legendární Willys MB, GAZ 67, tank
T-34, protiletadlová děla a houfnice. Poslední novinkou z řady zcela funkční
techniky je replika německého tanku Phanter. S průvodcem si projdeme vnitřní
i vnější expozici.
Vnitřní expozice vojenského muzea s řadou multimediálních prvků, diorám
a trojrozměrných exponátů mapují období let 1938 až 1945 v Československu.
Prožijete zde s našimi předky budování pohraničního opevnění, zažijete ale i noční
přepadení na hranicích.
Vnější expozice tvoří zejména vojenská technika většinou v plně pojízdném stavu
(automobilní technika z období 2. světové války, poválečné výzbroje ČSLA, ženijní,
spojovací a protiletadlová technika, rozsáhlé expozice obrněných transportérů,
tanků a dělostřelectva). Můžete si prohlédnout historickou techniku, ve které jezdil
Nicolas Cage, Nastasja Kinski, Martin Dejdar nebo Michael York.

Čeká nás nejen prohlídka muzea, ale i oběd z polní kuchyně a hry a soutěže,
(hod granátem, skládání vlajek apod).
CENA :
- dítě 550,- Kč, dospělý 530,- Kč (včetně dopravy, pokladu a vstupů)
- dítě 480,- Kč, dospělý 450,- Kč při rezervaci a platbě do 17.6.

Rezervaci výletu uskutečněte co nejdříve, počet míst je omezen.
Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň
tel.: +420 604 612 205, e-mail: info@akademie-nadani.cz

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR II. běh
KDY :

Po – Pá 8.7. až 12.7.
ČAS :
vždy od 7:30 do 16:00 hodin
PROGRAM :
Po – Dračí doupě, herní a tvořivý den, logopedie (hry, tvoření, vycházka)
- více informací o logopedii individuálně pro zájemce

Út – JUMP Plzeň, Dračí doupě, herní den, logopedie (hry, vycházka)
- hodinová návštěva trampolínového centra, vhodné pro všechny děti;
nutnost protiskluzových ponožek, které lze zakoupit na místě
- více informací o logopedii individuálně pro zájemce

St – Muzeum dopravy ve Strašicích (výlet s brigádou)
- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“
Čt – Dračí doupě, herní a tvořivý den, logopedie (hry, tvoření, vycházka)
- více informací o logopedii individuálně pro zájemce
Pá – ZOO a Fantasy golf Plasy (celodenní výlet s programem)
- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“

- na tento den se můžete přihlásit i jako na rodinný výlet
datum
Po 8.7.
Út 9.7.
St 10.7.
Čt 11.7.
Pá 12.7.
5 dnů

program
DrD, hry a tvoření, logopedie
skákání, DrD, hry, logopedie
Muzeum dopravy
DrD, hry a tvoření, logopedie
ZOO a Fantasy golf
dle programu

cena
590,- Kč
690,- Kč
780,- Kč
590,- Kč
830,- Kč
3.480,- Kč

přihláška a platba do 17.6. - cena za celý týden včetně pobytu 3.280,- Kč
přihláška a platba do 17.6. - cena za pobyt 3.350,- Kč
Akademie nadání, z.s.
www.akademie-nadani.cz

POJEĎTE S NÁMI NA VÝLET
Po 10.7. Muzeum dopravy ve Strašicích
čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS
(cca od 7:30 do 17:00 hodin)
I letos chceme trochu pomoci ,,našim“ autobusům – motyčku, hrabičky, případně
i koště s sebou. Po práci nás čeká zajímavá prohlídka celého muzea s výkladem.

CENA :
- dítě 350,- Kč, dospělý 350,- Kč (včetně dopravy, vstupů a oběda)
- dítě 250,- Kč, dospělý 250,- Kč při rezervaci a platbě do 17.6.

Pá 12.7. ZOO a Fantasy golf Plasy

čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS
(cca od 7:30 do 17:00 hodin)
Areál Fantasy golfu a ZOO je koncipován jako cesta kolem světa. Zahrajeme si tu
adventure golf, v rámci kterého se podíváme do devíti zemí všech světových
kontinentů v různých časových obdobích. Hřiště s osmnácti jamkami je zde „tři
v jednom“ - adventure golf, ZOO a botanická zahrada. Ve všech zemích je fauna
a flóra, která tam patří. Stejně tak i stylová hudba odpovídající místním tradicím.
Navíc je to jediná zoologická zahrada v České republice, kde na jednom místě
můžete vidět bílého klokana, bílého tygra a bílé lvy.
Pojeďte s námi na výlet vlakem zahrát si golf – jedeme za každého počasí.

CENA :
- dítě 670,- Kč, dospělý 620,- Kč (včetně dopravy, pokladu, vstupů a oběda)
- dítě 590,- Kč, dospělý 540,- Kč při rezervaci a platbě do 17.6.

Rezervaci výletu uskutečněte co nejdříve, počet míst je omezen.

Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň
tel.: +420 604 612 205, e-mail: info@akademie-nadani.cz

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR III. běh
KDY :

Po – Pá 15.7. až 19.7.
ČAS :
vždy od 7:30 do 16:00 hodin
PROGRAM :
Po – zámek, muzea motocyklů a žehlení v Bečově (návštěva s programem)
- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“

- na tento den se můžete přihlásit i jako na rodinný výlet
Út – JUMP Plzeň, Dračí doupě, herní den, logopedie (hry, vycházka)
- více informací o logopedii individuálně pro zájemce
St – Move(F)it Gym v Plzni (cvičení s programem)
- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“
- na tento den se můžete přihlásit i jako na rodina

Čt – „Pokus se o pokus“, herní den, logopedie (pokusy, hry, vycházka)
- více informací o logopedii individuálně pro zájemce

Pá – Muzeum kostek, Galerie Ocelových figurín v Praze
(celodenní výlet s programem)
- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“
- na tento den se můžete přihlásit i jako na rodinný výlet
datum
Po 15.7.
Út 16.7.
St 17.7.
Čt 18.7.
Pá 19.7.
5 dnů

Program
zámek, muzea motocyklů a žehlení
skákání, hry, logopedie
cvičení
pokusy, hry, logopedie
muzeum kostek, ocelové figuríny
dle programu

cena
860,- Kč
690,- Kč
720,- Kč
590,- Kč
1.300,- Kč
4.160, -Kč

přihláška do 17.6. - cena pro sourozence za každé dítě 4.020,- Kč
(pouze při využití všech 5 dnů)
přihláška a platba do 17.6. - cena za celý týden 4.040,- Kč
Akademie nadání, z.s.
www.akademie-nadani.cz

POJEĎTE S NÁMI NA VÝLET

čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS

Po 15.7. zámek, muzeum historických motocyklů,
muzeum žehlení a parní v Bečově nad Teplou
Muzeum motocyklů nabízí ukázku více jak 50 kusů historických motocyklů, dále
historická jízdní kola a motocyklové motory; v téže budově se nachází expozice
muzea žehlení a praní představující na 300 tématických exponátů.

CENA :
- dítě 650,- Kč, dospělý 730,- Kč (včetně dopravy, vstupů a oběda)
- dítě 600,- Kč, dospělý 630,- Kč při rezervaci a platbě do 17.6.

St 17.7. cvičení v Move(F)it Gym v Plzni
Ve spolupráci s profesionály z Move(F)it Gymu v plzeňské Papírně jsme připravili
pro děti různé pohybové aktivity - bojové sporty, gymnastika, atletika, základy
správného posilování a volného pohybu, střílení z luku.
S sebou sportovní oblečení, boty do tělocvičny a láhev s pitím.

CENA :
- dítě 650,- Kč, dospělý 650,- Kč (včetně dopravy, vstupů a oběda)
- dítě 550,- Kč, dospělý 550,- Kč při rezervaci a platbě do 17.6.

Pá 19.7. Muzeum kostek,
Galerie Ocelových figurín v Praze
Galerie Ocelových Figurín je jedinečné místo na světě, kde můžete najít sochy
z recyklovaných kovových částí. Kovové figuríny jsou inspirovány postavami
z pohádek, filmů, politiky, hudebními hvězdami, nejpopulárnějšími celebritami,
zvířaty, i hity automobilového průmyslu. Výstava je interaktivní.
Na ploše 420 m2 v Muzeu kostek uvidíte přes 3 000 unikátních modelů, na jejichž
stavbu bylo použito přes 1 000 000 kostiček. Fascinující jsou také jedinečné modely
světoznámých památek, nechybí ani propracované mechanismy LEGA Technik
a modely moderních či starých lokomotiv a nejrůznějších dopravních prostředků.

CENA :
- dítě 990,- Kč, dospělý 990,- Kč (včetně dopravy, pokladu, vstupů a oběda)
- dítě 890,- Kč, dospělý 890,- Kč při rezervaci a platbě do 17.6.
Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň
tel.: +420 604 612 205, e-mail: info@akademie-nadani.cz

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR IV. běh
KDY :

Po – Pá 22.7. až 26.7.
ČAS :
vždy od 7:30 do 16:00 hodin
(po domluvě nástup možný i dříve)
PROGRAM :
Po – Dračí doupě, herní den, logopedie, legoboti (hry, vycházka)
- více informací o logopedii individuálně pro zájemce

Út – Dračí doupě, herní den, logopedie, legoboti (hry, vycházka)
- více informací o logopedii individuálně pro zájemce

St – Putování po Čechách (pobyt 1. den)
Čt – Putování po Čechách (pobyt 2. den)
Pá – Putování po Čechách (pobyt 3. den)
- více informací viz dále „Pojeďte s námi na pobyt“
- na tyto 3 dny se můžete přihlásit i jako na rodinný pobyt
datum
Po 22.7.
Út 23.7.
St 24.7.
Čt 25.7.
Pá 26.7.
5 dnů

program
DrD, hry, logopedie, legoboti
DrD, hry, logopedie, legoboti
pobyt (1.den)
pobyt (2. den)
pobyt (3. den)
dle programu

cena
590,- Kč
590,- Kč
5.450,- Kč
6.630,- Kč

přihláška do 17.6. - cena pro sourozence za každé dítě 6.090,- Kč
(pouze při využití všech 5 dnů včetně pobytu)
přihláška a platba do 17.6. - cena za celý týden včetně pobytu 6.350,- Kč
při přihlášení na 4. běh včetně pobytu je třeba uhradit zálohu 1.500,- Kč
storno podmínky pro 4. běh/pobyt - 1.500,- Kč, po 30.6. 2.000,- Kč
Akademie nadání, z.s.
www.akademie-nadani.cz

POJEĎTE S NÁMI NA POBYT
St – Pá 24.7. až 26.7. Putování po Čechách
čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS
UBYTOVÁNÍ : 1. a 2. noc – 2 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením
Hotel VP1 je umístěn přímo ve světově unikátním areálu železáren Dolní
Vítkovice, kde se mezi lety 1828 až 1998 těžilo uhlí a vyrábělo surové železo.
STRAVA : plná penze (začátek ve St 24.7. obědem, konec v Pá 26.7. večeří)
PROGRAM :
- návštěva Punkevních jeskyní včetně propasti Macocha s vodní plavbou
- návštěva Vagonářského muzea ve Studénce, které se snaží představit v ucelené
podobě historii dopravy obecně a historii jednoho z významných podniků, který
svými výrobky výrazně ovlivňoval železniční provoz na našich tratích
- komentovaná prohlídka areálu Dolu Hlubina s návštěvou zrekonstruovaných
budov, těžní věže; seznámení s historií těžby uhlí, jeho zpracováním na koks
a využitím ve vysokých pecích
- v areálu největšího českého hornického muzea v Landek Parku zažijeme na vlastní
kůži, co vše je spojené s prací horníka
- v rámci exkurze do návštěvnického centra MARLENKA máme jedinečnou možnost
podívat se, jak se vyrábí na unikátní výrobní lince medové dorty, kuličky a další
výrobky; během prohlídky je všechny ochutnáme včetně originální kávy
- navštívíme areál Tropic Hukvaldy, kde uvidíme jejich mluvící papoušky včetně
mluvícího ptáka Loskutáka, zahradu v asijském duchu, samce pumy americké,
sbírkové skleníky s exotickými rostlinami, sbírku drahých kamenů, zkamenělin,
motýlů a mušlí, sezonní chov živých tropických motýlů
Vše doplníme gastronomickými zážitky - každý den můžeme vybírat až ze 3 hlavních
jídel v různých restauracích.

CENA :
- dítě 4.850,- Kč, dospělý 5.450,- Kč (včetně ubytování, stravy, vstupů,
dopravy, programu, průvodce a pokladu pro děti)
- dítě 4.550,- Kč, dospělý 4.990,- Kč při rezervaci a platbě do 17.6.
při přihlášení je třeba uhradit zálohu 1.500,- Kč
storno podmínky pro pobyt - do 30.6. 1.500, - Kč, po 30.6. 2.000,- Kč
Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň
tel.: +420 604 612 205, e-mail: info@akademie-nadani.cz

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V. běh
KDY :

Po – Pá 29.7. až 2.8.
ČAS :
vždy od 7:30 do 16:00 hodin
(po domluvě nástup možný i dříve)

PROGRAM :
Po – Pivovarské muzeum v Plzni a Plzeňské historické podzemí (návštěva)
Út – JUMP Plzeň, herní den, logopedie (hry, vycházka)
- více informací o logopedii individuálně pro zájemce
St – Move(F)it Gym v Plzni (cvičení s programem)
- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“

- na tento den se můžete přihlásit i jako na rodina
Čt – herní den, logopedie (hry, vycházka)
- více informací o logopedii individuálně pro zájemce

Pá – Muzeum slánek, Velvarská brána a Vlastivědné muzeum ve Slaném,
důl MAYRAU ve Vinařicích (celodenní výlet s programem)
- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“
- na tento den se můžete přihlásit i jako na rodinný výlet
datum
Po 29.7.
Út 30.7.
St 31.7.
Čt 1.8.
Pá 2.8.
5 dnů

Program
muzeum a historické podzemí
skákání, herní, logopedie
cvičení
hry, logopedie
město Slaný, důl Myarau
dle programu

cena
770,- Kč
690,- Kč
720,- Kč
590,- Kč
1.100,- Kč
3.870,- Kč

přihláška do 17.6. - cena pro sourozence za každé dítě 3.590,- Kč
(pouze při využití všech 5 dnů)
přihláška a platba do 17.6. - cena za celý týden 3.660,- Kč
Akademie nadání, z.s.
www.akademie-nadani.cz

POJEĎTE S NÁMI NA VÝLET

čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS

St 31.7. cvičení v Move(F)it Gym v Plzni
Ve spolupráci s profesionály z Move(F)it Gymu v plzeňské Papírně jsme připravili
pro děti různé pohybové aktivity - bojové sporty, gymnastika, atletika, základy
správného posilování a volného pohybu, střílení z luku.
S sebou sportovní oblečení, boty do tělocvičny a láhev s pitím.

CENA :
- dítě 650,- Kč, dospělý 650,- Kč (včetně dopravy, vstupů a oběda)
- dítě 550,- Kč, dospělý 550,- Kč při rezervaci a platbě do 17.6.

Pá 2.8. Muzeum slánek, Velvarská brána a Vlastivědné
muzeum ve Slaném, důl MAYRAU ve Vinařicích u Kladna
Muzeum slánek zahrnuje různé typy slánek (skleněné, keramické, porcelánové,
umělohmotné či dřevěné). Najdete zde i největší funkční slánku na světě měřící
přes 120 cm, do které se vejde až 40 kg soli.
Velvarská brána ve Slaném pochází z roku 1441, nahlédneme i do velvarské kaple.
Zajímavý program je pro nás připraven ve vlastivědném muzeu - expozice stará
ložnice, nočníky, staré prádlo a archeologie.
Hornický skanzen MAYRAU je zachován v modelu tzv. posledního pracovního dne,
kdy vše bylo zachováno tak, jako by havíři odešli právě včera. Prohlídka je vedena
od cechovny, řetízkové šatny po jámové budovy dolu, kde z náraziště havíři sfárali
do podzemí. Jámy byly zasypány, ale do kladenského podzemí s reálnou ukázkou
dobývacích metod se dostanete štolou v kopci Homole. Další atrakcí je budova
Dýmnice, která sloužila k cvičení báňských záchranářů ještě v roce 2002. Rozsáhlá
expozice zkamenělin a minerálů představí geologickou minulost oblasti. Zcela
mimořádnou pozornost si zaslouží soubor 3 těžních strojů. Parní těžní stroj
smíchovské továrny Ringhoffer je návštěvníkům předváděn v pohybu.
Vyrobíme si vlastní lucerničku, se kterou okruh projdeme.

CENA :
- dítě 880,- Kč, dospělý 880,- Kč (včetně dopravy, pokladu, vstupů a oběda)
- dítě 750,- Kč, dospělý 750,- Kč při rezervaci a platbě do 17.6.

Rezervaci výletu uskutečněte co nejdříve, počet míst je omezen.
Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň
tel.: +420 604 612 205, e-mail: info@akademie-nadani.cz

Závazná přihláška na letní příměstské tábory ANA 2019
Jméno a příjmení dítěte : ……………………………………..…… , datum narození : ………………………...
Adresa bydliště : ……………………………………………………………………………………………………….………….
Kontakt na rodiče – telefon : ……………………….… , e-mail : ……………………………………………………

1.BĚH - *vybrané termíny označte
datum
Po 1.7.
Út 2.7.
St 3.7.
Čt 4.7.
4 dny
akce
akce

program
Techmania Science Center Plzeň
JUMP Plzeň, hry, logopedie
hry a tvoření, logopedie
Muzeum na demarkační linii Rokycany
dle programu
přihláška do 17.6. na všechny 4 dny
sleva pro sourozence – každé dítě

cena
810,- Kč
690,- Kč
590,- Kč
880,- Kč
2.970,- Kč
2.820,- Kč
2.740,- Kč

zaškrtněte*

cena
590,- Kč
690,- Kč
780,- Kč
590,- Kč
830,- Kč
3.480,- Kč
3.350,- Kč
3.280,- Kč

zaškrtněte*

cena
860,- Kč
690,- Kč
720,- Kč
590,- Kč
1.300,- Kč

zaškrtněte*

2.BĚH - *vybrané termíny označte
datum
Po 8.7.
Út 9.7.
St 10.7.
Čt 11.7.
Pá 12.7.
5 dnů
akce
akce

program
Dračí doupě, hry a tvoření, logopedie
JUMP Plzeň, Dračí doupě, hry, logopedie
Muzeum dopravy Strašice
Dračí doupě, hra a tvoření, logopedie
ZOO a Fantasy golf Plasy
dle programu
přihláška do 17.6. na všech 5 dnů
sleva pro sourozence – každé dítě

3.BĚH - *vybrané termíny označte
datum
Po 15.7.
Út 16.7.
St 17.7.
Čt 18.7.
Pá 18.7.
5 dnů
akce
akce

program
zámek, muzea motocyklů a žehlení Bečov
JUMP Plzeň, hry, logopedie
Move(F)it Plzeň
Pokus se o pokus, hry, logopedie
Muzeum kostek,
Galerie Ocelových figurín Praha
dle programu
přihláška do 17.6. na všech 5 dnů
sleva pro sourozence – každé dítě

Akademie nadání, z.s.
www.akademie-nadani.cz

4.160,- Kč
4.040,- Kč
4.020,- Kč

4.BĚH - *vybrané termíny označte
datum
Po 22.7.
Út 23.7.
St 24.7.
Čt 25.7.
Pá 26.7.
5 dnů
akce
akce

program
Dračí doupě, herní, logopedie, legoboti
Dračí doupě, herní, logopedie, legoboti
Putování po Čechách (1. den)
Putování po Čechách (2. den)
Putování po Čechách (3. den)
dle programu
přihláška do 17.6. na všech 5 dnů
sleva pro sourozence – každé dítě

cena
590,- Kč
590,- Kč
5.450,- Kč
6.630,- Kč
6.350,- Kč
6.090,- Kč

zaškrtněte*

cena
770,- Kč
690,- Kč
720,- Kč
590,- Kč
1.100,- Kč

zaškrtněte*

5.BĚH - *vybrané termíny označte
datum
Po 29.7.
Út 30.7.
St 31.8.
Čt 1.8.
Pá 2.8.
5 dnů
akce
akce

program
Pivovarské muzeum, historické podzemí Plzeň
JUMP Plzeň, hry, logopedie
Move(F)it Plzeň
hry, logopedie
Muzeum slánek, Velvarská brána,
Vlastivědné muzeum ve Slaném, důl MAYRAU
dle programu
přihláška do 17.6. na všech 5 dnů
sleva pro sourozence – každé dítě

3.870, -Kč
3.660,- Kč
3.590,- Kč

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do St 26.6., taktéž i platbu.
Zájemci o rodinné výlety - hlaste se osobně nebo e-mailem. Děkujeme.
V Plzni dne ………………………. Podpis rodičů : ..…………………………………………………….

Platba příměstského tábora
- hotově v recepci ANA (Jiráskovo nám. 31, Plzeň, přízemí vpravo)
- převodem na účet č. 2501423967/2010 pod variabilním symbolem 200
s uvedením jména dítěte a čísla běhu tábora v popisu příkazu k úhradě

Přílohy přihlášky na příměstský tábor
- prohlášení o bezinfekčnosti, kopie průkazu zdravotní pojišťovny, ZTP, TP apod.,
informace o zdravotním stavu dítěte, případně souhlas s fotografováním a se
samostatným odcházením (viz dále)
Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň
tel.: +420 604 612 205, e-mail: info@akademie-nadani.cz

(nutno odevzdat při nástupu dítěte na tábor)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI
Letní příměstské tábory ANA 2019 (1.7. – 2.8.)
Jméno a příjmení dítěte : ……………………………………..…… , datum narození : ………………………...
Adresa bydliště : ……………………………………………………………………………………………………….………….
Kontakt na rodiče – telefon : ……………………….… , e-mail : ……………………………………………………

Prohlašuji, že mé dítě je zdrávo. Současně mi není známo, že by výše jmenovaný/á
v posledních 14 dnech přišel do styku s infekčním prostředím nebo osobami, které
onemocněly infekční chorobou. Zmíněné dítě nejeví známky onemocnění (zvracení,
průjem, zvýšená teplota atp.). Ošetřující lékař ani hygienik nenařídil tomuto dítěti
zvýšený zdravotní dohled, lékařský dozor při onemocnění nebo karanténní opatření.

Informace o zdravotním stavu dítěte
Alergie : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Diagnóza :* žádná - ADHD - PAS - jiná …………………………………………………………………….……………
Léky nutné k podání v ANA : …………………………………………………………………….………………………….

Souhlasím - nesouhlasím*
- s podáním Kinedrylu / Avioplantu v případě nevolnosti v dopravních prostředcích;
- s běžným ošetřením zdravotníkem (např. odřenina, vyndání třísky apod.).
V naléhavějších případech budeme způsob ošetření konzultovat po telefonu se
zákonným zástupcem a k dalšímu postupu postačí jeho ústní souhlas.

Souhlas s fotografováním
Souhlasím - nesouhlasím*
s fotografováním mého dítěte a případným uveřejněním fotografií na webových
a Facebook stránkách ANA v rámci propagace její činnosti.

Souhlas se samostatným odcházením
Souhlasím - nesouhlasím*,
aby mé dítě samo odcházelo z ANA po skončení programu příměstského tábora.
V Plzni dne ………………….... Podpis zákonného zástupce : .......................................................
*nehodící se škrtněte

Akademie nadání, z.s.
www.akademie-nadani.cz

Důležité informace k příměstským táborům na léto 2019
 tábory jsou určeny pro všechny děti od 5 let výše
 nabízíme službu asistenta (cenová kalkulace individuální dle potřeb dítěte)
 preferujeme maximálně 5 dětí na jednoho lektora
 vždy je přítomna psycholožka, proto můžeme zohlednit i případné specifické
potřeby dětí (např. hyperaktivitu, poruchy učení, Aspergerův syndrom apod.)
 v odůvodněných případech (po konzultaci s psycholožkou) si vyhrazujeme
právo na povinné přidělení asistenta k dítěti, a to za symbolické ceny
 využít můžete celý týden nebo jednotlivé dny dle vašeho výběru
 v ceně tábora je zahrnuto pojištění dětí, oběd, svačinka, pitný režim po celý
den, veškeré vstupy i doprava, materiál na tvoření a poklad pro děti na výletě
 náplň tábora zaujme i toho nejnáročnějšího táborníka 
 střídáme tvoření (procvičení jemné motoriky, trpělivosti, rozvoj představivosti)
s hraním deskových her (soustředění, procvičování paměti, schopnosti
porozumění, spolupráce) a s výlety zaměřenými na pohyb, poznávání i získávání
informací, které děti jistě uplatní i ve škole
 v rámci herních dnů můžete využít služby renomované logopedky, která se
bude věnovat individuálně každému dítěti - bližší informace podáme osobně
 specialitou našich táborů jsou výlety pro účastníky tábora i celé rodiny;
pohádkové bytosti všem rozdají indicie a vyrážíme za pokladem

 PŘIHLÁŠKY podávejte nejpozději do St 26.6.
(přihlaste se co nejdříve, kapacita táborů a výletů omezena)
 cenové zvýhodnění při včasném přihlášení a úhradě platby za tábor
 poskytujeme slevy pro sourozence – viz informace u každého běhu tábora
(slevy nelze vzájemně kombinovat)
 vyhrazujeme si právo na změnu programu podle počtu účastníků
STORNO POPLATKY VÝLETY
 zrušení do 14 dní předem
 zrušení 7 dní předem a méně
STORNO POPLATKY TÁBOR

400,-Kč/osobu
500,-Kč/osobu

 zrušení do 14 dní předem
 zrušení do 7 dní předem
 zrušení 3 dny předem a méně

1.500,-Kč/osobu
2.000,-Kč/osobu
2.200,-Kč/osobu

Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň
tel.: +420 604 612 205, e-mail: info@akademie-nadani.cz

Termín zápisů pro školní rok 2019/2020 :
Po 9.9. od 8:00 do 18:00 hodin
Út 10.9. od 13:00 do 18:00 hodin
Nabídku herních klubů, zájmových a pohybových kroužků včas zveřejníme na
stránkách www.akademie-nadani.cz v sekci „Naše činnost“.
K dispozici ke stažení bude také brožura se souhrnem všech nabízených
aktivit. V této brožuře byste měli najít všechny podstatné informace.
Na zápisy se určitě dostavte. Poskytneme vám osobně kompletní informace
o činnosti ANA, vyřídíme zde potřebné formality (přihlášky, pokyny k platbě)
a probereme specifika, která případně s vašimi dětmi souvisejí. Navíc v den
zápisu stále můžete ovlivnit čas i den, kdy bude žádaný kroužek probíhat.
V době zápisu si vaše děti mohou zahrát nějakou deskovou hru, vybarvit
mandalu pro radost nebo si něco malého vyrobit.
Již nyní si můžete předběžně rezervovat místo do stávajících kroužků.

PŘIPRAVUJEME
na školní rok 2019/2020 :
Andělská cestička
semináře pro dospělé
kurzy prevence šikany
sobotní „Fyzika hrou“
víkendové akce pro celé rodiny
doučování pro děti
V rámci programu letních příměstských táborů
v roce 2019 spolupracujeme s JUMP Plzeň.
Na dopravu v rámci letních příměstských táborů
v roce 2018 poskytl příspěvek Plzeňský kraj.
Projekt ANA (letní příměstské tábory pro dvakrát výjimečné děti)
v roce 2019 byl podpořen v rámci programu „Globus Lepší svět“.
Akademie nadání, z.s.
www.akademie-nadani.cz

