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KDY : 

Po - Pá  30.6. až 4.7.2014 

ČAS : 
vždy od 7:30 do 16:00 hodin 
 
PROGRAM : 

Po – ZOO Plzeň (návštěva) 

Út – Dračí doupě, herní a tvořivý den, logopedie (hry, tvoření, vycházka) 

- více informací o logopedii individuálně pro zájemce 

St – Farma Moulisových Milínov (výlet s farmářským programem) 

- více informací viz níže „Pojeďte s námi na výlet“ 

- na tento den se můžete přihlásit i jako na rodinný výlet 

Čt – Dračí doupě, herní a tvořivý den, logopedie (hry, tvoření, vycházka) 

– více informací o logopedii individuálně pro zájemce 

Pá – Motýlí dům Žírovice, hrad Vildštejn ve Skalné, rezervace Soos (výlet) 

- více informací viz níže „Pojeďte s námi na výlet“ 

- na tento den se můžete přihlásit i jako na rodinný výlet 
 

datum program cena 

Po 30.6.  ZOO 530,- Kč 

Út 1.7. DrD, herní a tvořivý, logopedie 530,- Kč 

St 2.7. Farma Moulisových 660,- Kč 

Čt 3.7. DrD, herní a tvořivý, logopedie 530,- Kč 

Pá 4.7. Motýlí dům, Soos, Vildštejn 860,- Kč 

5 dnů dle programu 3.110,- Kč 

 
 přihláška do 31.5. - cena pro sourozence za každé dítě 3.000,- Kč 

 (pouze při využití všech 5 dnů) 

 přihláška a platba do 31.5. - cena za celý týden 2.870,- Kč 
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St 2.7.2014  Farma Moulisových v Milínově 
čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS 
nebo e-mailu (cca od 8:00 do 16:00 hodin) 

- stanete se na den farmářem a na závěr dostanete výuční list 
- stlučete si máslo v dřevěné máselnici, podojíte atrapu krávy, dozvíte se 
něco o obilí, domácích zvířatech, zemědělství a další zajímavosti 
- ke svačině budou domácí vdolky s tvarohem a marmeládou a oběd 
ze surovin v bio kvalitě 
- možnost nákupu a objednání produktů ekologického zemědělství 

CENA : 
- 360,- Kč (včetně dopravy, vstupů a oběda) 
- 340,- Kč  při rezervaci a platbě do 31.5. 
 

Pá 4.7.2014  Motýlí dům, rezervace Soos, hrad Vildštejn 
čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS 
nebo e-mailu (cca od 8:00 do 16:00 hodin) 

V Motýlím domě si můžete vychutnat krásu exotických motýlů v jejich 
přirozeném prostředí. Od vajíčka po housenku, kuklu až po křehkého živého 
motýla se před vámi odehrává celý cyklus života. 

Rezervace Soos je rozlehlé rašeliniště a minerální slatiniště s bahenními 
sopkami. Žijí zde druhy chráněných živočichů a roste celá řada mokřadních 
a slanomilných rostlin. Uvidíte i modely dinosaurů v životní velikosti. 

Hrad Vildštejn je jeden z nejstarších hradů u nás. Navštívíte muzeum 
hasičské techniky s technikou po baronu Trautenberkovi, muzeum 
soudnictví a hradní vězení, středověkou hodovnu, malou zoo a dětský hrad. 

CENA : 
- dítě 660,- Kč, dospělý 690,- Kč (včetně dopravy, vstupů, oběda a pokladu) 
- dítě 590,- Kč, dospělý 630,- Kč  při rezervaci a platbě do 31.5. 

Rezervaci výletů uskutečněte co nejdříve, počet míst je omezený. 

Akademie NAdání o. s. 
www.akademie-nadani.cz 

 

 
 
 

KDY : 

Po - Pá  7.7. až 11.7.2014 

ČAS : 
vždy od 7:30 do 16:00 hodin 
 
PROGRAM : 

Po – Svíčkárna RODAS Plzeň (výrobní dílny) 

- vytvoříme si několik výrobků (svíčky, voskovky, parfém aj.) 

Út – herní a tvořivý den, logopedie, šachy (hry, tvoření, vycházka) 

- více informací o logopedii individuálně pro zájemce 

St – Fantasy golf Plasy (výlet s programem) 

- areál je koncipován jako cesta kolem světa 
- lze si zahrát adventure (mini) golf, projít se devíti zeměmi všech světových 
kontinentů a podívat se do několika časových období 

Čt – herní a tvořivý den, logopedie, šachy (hry, tvoření, vycházka) 

- více informací o logopedii individuálně pro zájemce 

Pá – Stezka v korunách stromů v Národním parku Bavorský les 

- více informací viz níže „Pojeďte s námi na výlet“ 

- na tento den se můžete přihlásit i jako na rodinný výlet 

datum program cena 

Po 7.7. svíčkárna RODAS 580,- Kč 

Út 8.7. herní a tvořivý, logopedie, šachy 530,- Kč 

St 9.7. Fantasy golf 610,- Kč 

Čt 10.7. herní a tvořivý, logopedie, šachy 530,- Kč 

Pá 11.7. stezka v korunách stromů 850,- Kč 

5 dnů dle programu 3.100,- Kč 

 

 přihláška do 31.5. - cena pro sourozence za každé dítě 2.900,- Kč 
 (pouze při využití všech 5 dnů) 

 přihláška a platba do 31.5. - cena za celý týden 2.850,- Kč 
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Pá 11.7.2014  Stezka v korunách stromů NP Bavorský les 
čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS 
nebo e-mailu (cca od 7:00 do 17:00 hodin) 

Jedná se o nejdelší stezku na světě v korunách stromů, její délka je 1300 m. 
Procházet se budeme ve výšce 8 až 25 m nádhernou nenarušenou přírodou 
Národního parku Bavorský les. Nástupní věž je vybavena výtahem, který 
umožňuje pohodlný a volný přístup důchodcům, vozíčkářům i rodičům 
s kočárkem. 

Nejen pro mladé návštěvníky jsou určeny 3 zážitkové stanice s lanovými 
prvky, kymácející se lávkou, visutou hrazdou a kladinou. Zážitek je umocněn 
didaktickými a orientačně smyslovými prvky, které se nacházejí podél celé 
stezky. 

Lávka je zakončena 44 m vysokou vyhlídkovou věží, ze které se naskýtá 
bezmála neomezený výhled. Od Luzného přes Roklan se rozprostírá 
Bavorský a Český les. Za jasného a příznivého počasí se na obzoru táhne 
v celé své délce od východu na západ severní hřeben Alp. 

Věž byla vystavěna kolem tří prastarých, mohutných, až 38 m vysokých jedlí 
a buků. Přes 500 m dlouhá rampa vinoucí se kolem stromů nabízí jedinečné 
nahlédnutí do vrcholu korun těchto tří obrů. 

POZOR – každé dítě musí mít svůj pas 
(cena 100,-Kč, platnost na 5 let) 
nebo občanský průkaz pro nezletilé 
(cena 50,-Kč) 

CENA : 
- dítě 700,- Kč, dospělý 760,- Kč (včetně dopravy, vstupů a oběda) 
- dítě 600,- Kč, dospělý 630,- Kč  při rezervaci a platbě do 31.5. 
 

Rezervaci výletu uskutečněte co nejdříve, počet míst je omezený. 
 

Akademie NAdání o. s. 
www.akademie-nadani.cz 

 

 
 
 
 
KDY : 

Po – Pá  14.7. až 18.7.2014 

ČAS :  
vždy od 7:30 do 16:00 hodin 

KDE : 
ANA, Jiráskovo nám. 31, Plzeň (nové prostory poblíž kostela) 
 
PROGRAM : 

Po – Techmania a 3D Planetárium (návštěva s programem) 

Út – herní a tvořivý den, logopedie (hry, tvoření, vycházka) 

- více informací o logopedii individuálně pro zájemce 

St – plzeňský pivovar a Pivovarské muzeum (exkurze) 

Čt – herní a tvořivý den, logopedie (hry, tvoření, vycházka) 

- více informací o logopedii individuálně pro zájemce 

Pá – ČD Muzeum Lužná u Rakovníka (celodenní výlet) 

- více informací viz níže „Pojeďte s námi na výlet“ 

- na tento den se můžete přihlásit i jako na rodinný výlet 

 
datum program cena 

Po 14.7. Techmania, 3D Planetárium 650,- Kč 

Út 15.7. herní a tvořivý, logopedie 530,- Kč 

St 16.7. plzeňský pivovar a muzeum 550,- Kč 

Čt 17.7. herní a tvořivý, logopedie 530,- Kč 

Pá 18.7. muzeum ČD 830,- Kč 

5 dnů dle programu 3.190,- Kč 

 
 přihláška do 31.5. - cena pro sourozence za každé dítě 3.050,- Kč 

 (pouze při využití všech 5 dnů) 

 přihláška a platba do 31.5. - cena za celý týden 2.990,- Kč 



tel.:  +420 604 612 205 
e-mail:  info@akademie-nadani.cz 

 

 
 
 

Pá 18.7.2013  ČD Muzeum Lužná u Rakovníka 

čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS 
nebo e-mailu (cca od 8:00 do 16:00 hodin) 

Muzeum Českých drah v Lužné u Rakovníka se již od roku 1999 zabývá 
údržbou a provozem historických kolejových vozidel, která po dlouhých 
letech ve službě dělají nyní radost železničním nadšencům i všem zájemcům 
o historii dopravy. 

Areál muzea je umístěn u železniční stanice Lužná u Rakovníka, v nádherné 
přírodě na okraji křivoklátských lesů. Ve zdejších sbírkách jsou k vidění jak 
parní lokomotivy různých kategorií a z různých období, tak i historické 
motorové lokomotivy, motorové vozy či ukázky technických zařízení na 
železnici. Vydejte se tedy s námi do Lužné a užijte si příjemný den 
s nádechem dob dávno i nedávno minulých. 

Většině zájemců se patrně v souvislosti s historickou železnicí vybaví parní 
lokomotivy. Právě ty jsou hlavním lákadlem muzea, neboť jich má ve svém 
držení více než třicet. Jedná se o exponáty z různých období železničního 
provozu, od malých lokálkových lokomotiv z přelomu 19. a 20. století až po 
nejvýkonnější stroje, které zažily vrchol a postupný útlum parní trakce v 2. 
polovině 20. století. 

CENA : 
- dítě 650,- Kč, dospělý  600,- Kč (včetně dopravy, vstupů a oběda) 
- dítě 590,- Kč, dospělý  550,- Kč  při rezervaci a platbě do 31.5. 
 

Rezervaci výletu uskutečněte co nejdříve, počet míst je omezený. 
 
 
 
 
 
 

Akademie NAdání o. s. 
www.akademie-nadani.cz 

 

 
 
 
KDY : 

Po – Pá  21.7. až 25.7.2014 

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 – Dračí doupě, herní a tvořivý den, logopedie (hry, tvoření, vycházka) 

- více informací o logopedii individuálně pro zájemce 

St – Farma Moulisových Milínov (výlet s pečením chleba) 

- více informací viz níže „Pojeďte s námi na výlet“ 

- na tento den se můžete přihlásit i jako na rodinný výlet 

Čt – letiště Hosín Aeroklubu České Budějovice (výlet s programem) 

- více informací viz níže „Pojeďte s námi na výlet“ 

- na tento den se můžete přihlásit i jako na rodinný výlet 

Pá – Dračí doupě, herní a tvořivý den, logopedie (hry, tvoření, vycházka) 

- více informací o logopedii individuálně pro zájemce 

 
datum program cena 

Po 21.7. Dračí doupě, herní, logopedie 530,- Kč 

Út 22.7. Dračí doupě, herní, logopedie 530,- Kč 

St 23.7. Farma Moulisových (pečení chleba) 760,- Kč 

Čt 24.7. letiště Hosín 880,- Kč 

Pá 25.7. Dračí doupě, herní, logopedie 530,- Kč 

5 dnů dle programu 3.230, -Kč 

 
 přihláška do 31.5. - cena pro sourozence za každé dítě 3.100,- Kč 

 (pouze při využití všech 5 dnů) 

 přihláška a platba do 31.5. - cena za celý týden 3.120,- Kč 
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St 23.7.2014  Farma Moulisových (pečení chleba) 
čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS 
nebo e-mailu (cca od 8:00 do 16:00 hodin) 

- stanete se na den farmářem a na závěr dostanete výuční list 
- stlučete si máslo v dřevěné máselnici, podojíte atrapu krávy, dozvíte se 
něco o obilí, domácích zvířatech, zemědělství a další zajímavosti 
- ke svačině budou domácí vdolky s tvarohem a marmeládou a oběd 
ze surovin v bio kvalitě 
- možnost nákupu a objednání produktů ekologického zemědělství 

POZOR - každý si sám uhněte a upeče v peci veku 
pravého kváskového chleba a ten si odnese domů 
CENA : 
- dítě 530,- Kč, dospělý  530,- Kč (včetně dopravy, pečení chleba a oběda) 
- dítě 490,- Kč, dospělý  500,- Kč  při rezervaci a platbě do 31.5. 
 

Čt 24.7.2014  Letiště Hosín Aeroklubu České Budějovice 
čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS 
nebo e-mailu (cca od 7:00 do 17:00 hodin) 

- popovídáme si s reprezentantkou ČR v létání Míšou Machartovou a pod 
jejím vedením si ukážeme snad vše, s čím se dá létat 
- vyzkoušíme si tažné draky (kity), odviják pro paragliding, nafoukneme 
záložní padák, povozíme se na motorové tříkolce aj. 
- připraveny jsou hry a soutěže, gumáky a pláštěnku s sebou 
- pokud počasí dovolí, uvidíme i let na motorové krosně 

CENA : 
- dítě 650,- Kč, dospělý  650,- Kč (včetně dopravy, vstupů, pokladu a oběda) 
- dítě 590,- Kč, dospělý  590,- Kč  při rezervaci a platbě do 31.5. 
 

Rezervaci výletů uskutečněte co nejdříve, počet míst je omezený. 

Akademie NAdání o. s. 
www.akademie-nadani.cz 

 

 
 
 

KDY : 

Po – Pá  28.7. až 1.8.2014 

ČAS : 
vždy od 7:30 do 16:00 hodin 
 
PROGRAM : 

Po – Fantasy golf Plasy (výlet s programem) 

- areál je koncipován jako cesta kolem světa 
- lze si zahrát adventure (mini) golf, projít se devíti zeměmi všech světových 
kontinentů a podívat se do několika časových období 

Út – herní a tvořivý den, logopedie (hry, tvoření, vycházka) 

- více informací o logopedii individuálně pro zájemce 

St – Muzeum loutek Plzeň (návštěva) 

Čt – herní a tvořivý den, logopedie (hry, tvoření, vycházka) 

- více informací o logopedii individuálně pro zájemce 

Pá – lanovka a observatoř na Kleti, Otáčivé hlediště Český Krumlov 

- více informací viz níže „Pojeďte s námi na výlet“ 

- na tento den se můžete přihlásit i jako na rodinný výlet 
 

datum program cena 

Po 28.7. Fantasy golf 610,- Kč 

Út 29.7. herní a tvořivý, logopedie 530,- Kč 

St 30.7. Muzeum loutek 500,- Kč 

Čt 31.7. herní a tvořivý, logopedie 530,- Kč 

Pá 1.8. lanovka, observatoř, 
Otáčivé hlediště 

950,- Kč 

5 dnů dle programu 3.120,- Kč 

 
 přihláška do 31.5. - cena pro sourozence za každé dítě 2.830,- Kč 

 (pouze při využití všech 5 dnů) 

 přihláška a platba do 31.5. - cena za celý týden 2.800,- Kč 
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Pá 1.8.2014  Otáčivé hlediště Český Krumlov, 
lanovka a observatoř Kleť 

čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS 
nebo e-mailu (cca od 7:00 do 20:00 hodin) 

Kleť (1084 m) je nejvyšší horou Blanského lesa. Na vrchol Kleti je možné se 
dopravit sedačkovou lanovkou, jejíž provoz byl zahájen 1.7.1961. Délka 
lanovky je 1792 m, převýšení je 383 m, má 100 pevně uchycených sedaček. 
Při slunném počasí je z místní rozhledny vidět až na vrcholky Alp. 

Během prohlídky Observatoře Kleť se seznámíte s jejím výzkumným 
programem včetně jeho výsledků (objevy planetek a komet, pozorování 
blízkozemních asteroidů) a prohlédnete si stálou výstavu astronomických 
fotografií (komety, planetky, mlhoviny, hvězdokupy, galaxie aj.). Za jasného 
počasí zhlédnete v projekci sluneční skvrny. Dále uvidíte největší čočkový 
dalekohled v ČR a sluneční hodiny. 

Otáčivé hlediště Český Krumlov patří mezi přední evropské open-air scény. 
Od roku 1992 je zapsáno na seznamu světového kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO. Zhlédnete zde představení „Pták Ohnivák a lišák Zorro“, 
pohádkově laděnou akční komedii pro celou rodinu 

Doporučujeme návštěvníkům teplé oblečení, při deštivém počasí pláštěnky. 
Na otáčivém hledišti je totiž zakázáno používat deštníky. Během představení 
je dále zakázáno používat fotoaparáty a videokamery. V hledišti je také 
zakázáno kouřit, konzumovat jídlo, popíjet nápoje či jakkoliv jinak rušit. 

POZOR – zvažte, zda se vám nedělá špatně, když se hlediště otáčí 

CENA : 
- dítě 850,- Kč, dospělý 850,- Kč (včetně dopravy, vstupů, oběda a divadla) 
- dítě 790,- Kč, dospělý 790,- Kč  při rezervaci a platbě do 31.5. 
 

Rezervaci výletu uskutečněte co nejdříve, počet míst je omezený. 
 

Akademie NAdání o. s. 
www.akademie-nadani.cz 

 

Závazná přihláška na letní příměstské tábory ANA 2014 

Jméno a příjmení dítěte :  ……………………………………..…… ,  datum narození  : ………………………... 

Adresa bydliště :  ……………………………………………………………………………………………………….…………. 

Kontakt na rodiče – telefon  : ……………………….… ,  e-mail  : …………………………………………………… 

1.BĚH - *vybrané termíny označte 

datum program cena zaškrtněte* 

Po 30.6. ZOO Plzeň 530,- Kč  

Út 1.7. Dračí doupě, herní a tvořivý, logopedie 530,- Kč  

St 2.7. Farma Moulisových Milínov 660,- Kč  

Čt 3.7. Dračí doupě, herní a tvořivý, logopedie 530,-Kč  

Pá 4.7. Motýlí dům, rezervace SOOS, hrad Vildštějn 860,-Kč  

4 dny dle programu 3.110,- Kč  

akce přihláška do 31.5. na všech 5 dnů 2.870,- Kč  

akce sleva pro sourozence – každé dítě 3.000,- Kč  

2.BĚH - *vybrané termíny označte 

datum program cena zaškrtněte* 

Po 7.7. svíčkárna RODAS Plzeň 580,- Kč  

Út 8.7. herní a tvořivý, logopedie, šachy 530,- Kč  

St 9.7. Fantasy golf Plasy 610,- Kč  

Čt 10.7. herní a tvořivý, logopedie, šachy 530,- Kč  

Pá 11.7. Stezka v korunách stromů v NP Bavorský les 850,- Kč  

5 dnů dle programu 3.100,- Kč  

akce přihláška do 31.5. na všech 5 dnů 2.850,- Kč  

akce sleva pro sourozence – každé dítě 2.900,- Kč  

3.BĚH - *vybrané termíny označte 

datum program cena zaškrtněte* 

Po 14.7. Techmania, 3D Planetárium 650,- Kč  

Út 15.7. herní a tvořivý, logopedie 530,- Kč  

St 16.7. plzeňský pivovar a Pivovarské muzeum 550,- Kč  

Čt 17.7. herní a tvořivý, logopedie 530,- Kč  

Pá 18.7. ČD Muzeum Lužná u Rakovníka 830,- Kč  

5 dnů dle programu 3.190,- Kč  

akce přihláška do 31.5. na všech 5 dnů 2.990,- Kč  

akce sleva pro sourozence – každé dítě 3.050,- Kč  



tel.:  +420 604 612 205 
e-mail:  info@akademie-nadani.cz 

 

4.BĚH - *vybrané termíny označte 

datum program cena zaškrtněte* 

Po 21.7. Dračí doupě, herní, logopedie 530,- Kč  

Út 22.7. Dračí doupě, herní, logopedie 530,- Kč  

St 23.7. Farma Moulisových Milínov (pečení chleba) 760,- Kč  

Čt 24.7. letiště Hosín u Českých Budějovic 880,- Kč  

Pá 25.7. Dračí doupě, herní, logopedie 530,- Kč  

5 dnů dle programu 3.230, -Kč  

akce přihláška do 31.5. na všech 5 dnů 3.120,- Kč  

akce sleva pro sourozence – každé dítě 3.100,- Kč  

5.BĚH - *vybrané termíny označte 

datum program cena zaškrtněte* 

Po 28.7. Fantasy golf Plasy 610,- Kč  

Út 29.7. herní a tvořivý, logopedie, šachy 530,- Kč  

St 30.7. Muzeum loutek Plzeň 500,- Kč  

Čt 31.7. herní a tvořivý, logopedie, šachy 530,- Kč  

Pá 1.8. lanovka a observatoř Kleť, 
Otáčivé hlediště Český Krumlov 

950,- Kč  

5 dnů dle programu 3.120,- Kč  

akce přihláška do 31.5. na všech 5 dnů 2.800,- Kč  

akce sleva pro sourozence – každé dítě 2.830,- Kč  

Přihlášky odevzdejte nejpozději do Pá 20.6.2014, taktéž i platbu. 

Zájemci o rodinné výlety se přihlaste 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. 234624537 / 0300 pod VS 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, případně souhlas 
s fotografováním a se samostatným odcházením (viz dále) 

Těšíme se na vás. 
Akademie NAdání o. s. 
www.akademie-nadani.cz 

 

(odevzdat při nástupu dítěte na tábor) 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI 

Letní příměstské tábory ANA 2014  (30.6. – 1.8.2014) 

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. 

Jsem si vědom/a právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení 
bylo nepravdivé. 

V Plzni dne  …………………....   Podpis zákonných zástupců :  ....................................................... 

Souhlas s fotografováním 

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

V Plzni dne  …………………....   Podpis zákonných zástupců :  ....................................................... 

*nehodící se škrtněte 

Souhlas se samostatným odcházením 

Souhlasím - nesouhlasím*, 
aby mé dítě ……………………………………………………………………………………………………………… 
samo odcházelo z ANA po skončení programu příměstského tábora. 

V Plzni dne  …………………....   Podpis zákonných zástupců :  ....................................................... 

*nehodící se škrtněte 



tel.:  +420 604 612 205 
e-mail:  info@akademie-nadani.cz 

 

Důležité informace k příměstským táborům na léto 2014 
 
� tábory jsou určeny pro děti od 5 let výše 

� zúčastnit se mohou všechny děti 

� 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.) 

� 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, které jsou zaměřeny na pohyb, poznávání i 
získávání informací, které jistě uplatní i ve škole 

� v rámci herních dnů můžete využit 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 odevzdávejte v období do 20.6.2014 
(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  200,-Kč/osobu 
� zrušení 7 dní předem a méně  250,-Kč/osobu 
STORNO POPLATKY TÁBOR 

� zrušení do 14 dní předem  1.000,-Kč/osobu 
� zrušení do 7 dní předem  1.500,-Kč/osobu 
� zrušení 3 dny předem a méně  2.000,-Kč/osobu 

Akademie NAdání o. s. 
www.akademie-nadani.cz 

 

Termín zápisů pro školní rok 2014/2015 : 
Po a Út 8. - 9.9.2014 od 8:00 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. 
 
 
 
 

! POZOR ! 
 

Od 1.7.2013 nás 
najdete v Plzni na 
Jiráskově nám. 31 
(nedaleko kostela). 
 

PŘIPRAVUJEME na školní rok 2014/2015 : 

Šachový kroužek 
kroužek Paličkování 
kroužek Flétnička 
kroužek Malování 
Břišní tance pro děti i dospělé 
 

Hlídání dětí 

Nedostali jste se do školky? Potřebujete hlídat pravidelně či nárazově, celý 
den nebo jen na pár hodin? Pro vaše děti nabízíme možnost hlídání v ANA. 

-    od září 2014 Po -Pá od 7:00 do 15:00 hod (po domluvě i jiné časy) 
- pro děti je připraven pestrý program (procvičování logopedie, 
grafomotoriky, malování, vycházky, výlety i kultura) 

V případě zájmu vám rádi poskytneme bližší informace. 


