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KDY :
St - Pá  1.7. až 3.7.2015

ČAS :
od St (odjezd) do Pá (návrat)
 - čas a místo upřesníme před akcí

PROGRAM :

St – Obří akvárium v Hradci  Králové,  přehrada Les Království,  pevnostní
město  v Josefově,  Třebechovické  muzeum  betlémů  (pobyt
s programem)

Čt – vodní  elektrárna  Dlouhé  stráně,  ruční  papírna  Velké  Losiny,
zemědělský  skanzen  „U  Havlíčků“  v  Rapotíně  u  Šumperka  (pobyt
s programem)

Pá – NIRVANA SYSTEMS s.r.o. v Přerově (exkurze)
- více informací viz níže „Pojeďte s námi na pobyt“

- na tyto dny se můžete přihlásit i jako na rodinný pobyt

datum program cena
St 1.7. Obří akvárium, přehrada,

pevnostní město, muzeum
-

Čt 2.7. vodní elektrárna, ruční
papírna, zemědělský skanzen

-

Pá 3.7. NIRVANA SYSTEMS -
3 dny dle programu 3.490,- Kč

přihlášky do 31.5. - při přihlášení je třeba uhradit zálohu 1.500,- Kč
v ceně také ubytování (s sebou pouze kapesné)
storno podmínky pro tento běh - do 5.6. 1.500, - Kč, po 5.6. 2.000,- Kč

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

 



St – Pá 1.7. až 3.7.2015  Touláme se po Čechách
čas a místo odjezdu a návratu upřesníme prostřednictvím SMS

UBYTOVÁNÍ :  2 až 4-lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením
STRAVA :  plná penze (začínáme ve St 1.7. večeří a končíme v Pá 3.7. večeří)
PROGRAM :
St  1.7. – Obří  akvárium  v Hradci  Králové,  přehrada  Les  Království,
pevnostní město v Josefově včetně vojenskohistorického muzea M. Frosta
a muzea  W.  Matušky,  Třebechovické  muzeum  betlémů  se  známým
Proboštovým mechanickým betlémem
Čt 2.7. – přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně, ruční papírna Velké
Losiny  (každý  si  sám  vyzkouší  výrobu  papíru), zemědělský  skanzen
„U Havlíčků“ v Rapotíně u Šumperka
Pá 3.7.  – návštěva firmy NIRVANA SYSTEMS s.r.o.  (výrobce vybavení pro
motorový paragliding): Za příznivého počasí ukázky letu na motorové krosně
a  vírníku pod  pilotáží  Pavla  Březiny,  majitele  firmy,  několikanásobného
vícemistra světa, mistra ČR v Powered Paragliding, účastníka Parabatixu. Při
větrném  počasí si  vyzkoušíme  řiditelné  draky  (kity),  popř.  navštívíme
muzeum mamutů v Přerově.
POZOR –  V pátek  máte  (pouze  za  příznivých  podmínek)  jedinečnou
možnost vyhlídkového letu na 2-místné motorové krosně nebo ve vírníku
v ceně 2.000,- Kč na osobu. Prosíme zájemce o včasné zapsání, počet letů
je omezený.
CENA :
-  dítě  2.990,-  Kč,  dospělý 3.100,-  Kč (včetně  ubytování,  stravy,  vstupů,
dopravy, programu a průvodce, pokladu pro děti), pojištění si musí případně
zařídit každý sám

přihlášky do 31.5. - při přihlášení je třeba uhradit zálohu 1.500,- Kč
storno podmínky pro pobyt - do 5.6. 1.500, - Kč, po 5.6. 2.000,- Kč

Rezervaci pobytu uskutečněte co nejdříve, počet míst je omezen.

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

 



KDY :
Út - Pá  7.7. až 10.7.2015

ČAS :
vždy od 7:30 do 16:00 hodin 

KDE :
ANA, Jiráskovo nám. 31, Plzeň

PROGRAM :

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

St – Techmania a 3D Planetárium (návštěva s programem)
Čt – herní a tvořivý den, logopedie (hry, tvoření, vycházka)

- více informací o logopedii individuálně pro zájemce

Pá – ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi (výlet s programem)
- více informací viz níže „Pojeďte s námi na výlet“

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

datum program cena
Út 7.7. herní a tvořivý, logopedie 530,- Kč
St 8.7. Techmania, 3D Planetárium 650,- Kč
Čt 9.7. herní a tvořivý, logopedie 530,- Kč

Pá 10.7. ŠKODA AUTO 1.200,- Kč
4 dny dle programu 2.910,- Kč

přihláška do 31.5. - cena pro sourozence za každé dítě 2.700,- Kč
(pouze při využití všech 4 dnů)
přihláška a platba do 31.5. - cena za celý týden 2.800,- Kč

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

 



Pá 10.7.2015  ŠKODA AUTO Mladá Boleslav
čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS
(cca od 6:00 do 17:00 hodin)

ŠKODA Muzeum je zcela nově koncipovanou výkladní skříní značky, která
zve návštěvníky k procházce historií firmy, uspořádanou na více než 1 800 m2

výstavní  plochy v  historických výrobních halách.  V  expozici  na děti  čekají
zábavné prvky, např. interaktivní herní stůl ŠKODA Lab, v technické galerii
pak funkční model klikové hřídele atd.

Výrobní  provozy ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi  mohou navštívit  i  děti,
a to od  6  let  v  doprovodu  rodičů.  Skupinová prohlídka  závodu je  možná
pouze  pro  osoby  starší  12-ti  let.  Po  celou  dobu exkurze  jsou  k  dispozici
průvodci,  kteří  poskytují  odborný  výklad.  Skupiny  budou  vybaveny
mikrofonem a bezpečnostními prostředky.
POZOR – Všichni musí bezpodmínečně

 dbát pokynů průvodce!
 V provozu se nesmí fotit!

CENA :
- dítě 860,- Kč, dospělý 910,- Kč (včetně dopravy, pokladu, vstupů a oběda)
- dítě 810,- Kč, dospělý 860,- Kč  při rezervaci a platbě do 31.5.

Rezervaci výletu uskutečněte co nejdříve, počet míst je omezen.

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

 



KDY :
Po – Pá  13.7. až 17.7.2015

ČAS : 
vždy od 7:30 do 16:00 hodin

PROGRAM :

Po – Koněpruské jeskyně, lomy Amerika (celodenní výlet)
- více informací viz níže „Pojeďte s námi na výlet“

- na tento den se můžete přihlásit i jako na rodinný výlet
Út – Dračí doupě, herní a tvořivý den, logopedie (hry, tvoření, vycházka)

- více informací o logopedii individuálně pro zájemce

St – farma Hedecko u Břežan (výlet)
- zajímavá prohlídka farmy, svezení na klidných koních plemene Hafling
- možno přivézt s sebou krmení pro zvířata (ovoce, zelenina, suché pečivo)

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

Pá – Statek Bernard v Královském Poříčí (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 13.7. jeskyně a lomy v Českém krasu 850,- Kč
Út 14.7. DD, hry, tvoření, logopedie 530,- Kč
St 15.7. farma Hedecko 830,- Kč
Čt 16.7. DD, hry, tvoření, logopedie 530,- Kč
Pá 17.7. Statek Bernard 1.200,- Kč

5 dnů dle programu 3.940,- Kč

přihláška do 31.5. - cena pro sourozence za každé dítě 3.780,- Kč
(pouze při využití všech 5 dnů)
přihláška a platba do 31.5. - cena za celý týden 3.600,- Kč

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

 



Po 13.7.2015  Koněpruské jeskyně a lomy Amerika
čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí

Koněpruské  jeskyně jsou  nejdelší    jeskynní   systém  v    Čechách.  Jedná  se
o rozsáhlý  třípatrový  jeskynní  systém  budovaný  v  devonských vápencích
s výškovým rozdílem mezi jednotlivými patry asi 70 m.
Amerika je  název  pro  soustavu  jámových  vápencových  lomů v  Českém
krasu,  které  jsou  propojené  podzemními  štolami.  Mezi  nejznámější  patří
Velká Amerika  ,    Malá Amerika   a   Mexiko, další větší i menší lomy se nachází
v okolních lesích.

CENA :
- dítě 630,- Kč, dospělý 730,- Kč (včetně dopravy, vstupů a oběda)
- dítě 590,- Kč, dospělý 650,- Kč  při rezervaci a platbě do 31.5.

Pá 17.7.2015  Statek Bernard Královské Poříčí
čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí

Novinkou je ojedinělá expozice Zábavně naučného centra řeky Ohře. Ta po-
mocí interaktivních modelů všech mostů, dolů, staveb a jezů představuje ná-
vštěvníkům  zajímavosti  z celého  toku  řeky  od  pramene  až  po  soutok
s Labem. Dále určitě zaujme i příběh velkého pohyblivého betléma a model
hlubinného uhelného dolu z minulého století.
Podnikneme exkurzi do včelína  s povídáním o zajímavostech ze světa včel,
prohlédneme si muzeum řemesel s ukázkami některých prací a sami si něja-
ké to řemeslo vyzkoušíme, nakrmíme zvířátka aj. Zážitkem nejen pro děti,
ale i dospělé bude jistě piknik v trávě.
POZOR – Na tento výlet jedeme 2x, vždy však budou jiné dílny a exkurze!

CENA :
- dítě 860,- Kč, dospělý 820,- Kč (včetně dopravy, vstupů a oběda)

Rezervaci výletů uskutečněte co nejdříve, počet míst je omezen.
tel.:  +420 604 612 205
e-mail:  info@akademie-nadani.cz

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jeskyn%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mexiko_(lom)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1_Amerika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_Amerika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_%C4%8Cesk%C3%BD_kras
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_krajinn%C3%A1_oblast_%C4%8Cesk%C3%BD_kras
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Devon_(geologie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy


KDY :
Po – Pá  20.7. až 24.7.2015

ČAS :
vždy od 7:30 do 16:00 hodin

PROGRAM :

Po – vlakem do Klatov (výlet)
- navštívíme klatovské katakomby a další zajímavosti ve městě

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

St – Muzeum dopravy ve Strašicích (výlet s brigádou)
- pomůžeme „našim“ autobusům vylepšit jejich výhled z garáží

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

- na tento den se můžete přihlásit i jako na rodinný výlet
Pá – Statek Bernard v Královském Poříčí (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 20.7. město Klatovy 680,- Kč
Út 21.7. hry, tvoření, přírodověda, logopedie 530,- Kč
St 22.7. Muzeum dopravy 690,- Kč
Čt 23.7. hry, tvoření, přírodověda, logopedie 530,- Kč
Pá 24.7. Statek Bernard 1.200,- Kč

5 dnů dle programu 3.630, -Kč

přihláška do 31.5. - cena pro sourozence za každé dítě 3.450,- Kč
(pouze při využití všech 5 dnů)
přihláška a platba do 31.5. - cena za celé týden 3.470,- Kč

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

 



Pá 24.7.2015  Statek Bernard
Královské Poříčí

čas a místo odjezdu a návratu
upřesníme před akcí

Novinkou je ojedinělá expozice Zábavně naučného centra řeky Ohře. Ta po-
mocí interaktivních modelů všech mostů, dolů, staveb a jezů představuje ná-
vštěvníkům  zajímavosti  z celého  toku  řeky  od  pramene  až  po  soutok
s Labem. Dále určitě zaujme příběh velkého, pohyblivého betléma, který se
ve válečných časech za tajuplných okolností stěhoval v batohu z Poohří do
příhraničí. Vynechat nelze ani  model hlubinného dolu, nabízí ukázku toho,
jak se kutalo uhlí v minulém století.
Na  Statku  Bernard  se  nachází  historické  muzeum  řemesel.  Při  této
interaktivní  prohlídce s průvodcem se podíváme do zemědělské expozice,
kde se dozvíme, jak se dříve zpracovávalo mléko, obilí a mouka, probíhala
zabijačka,  uvidíme starodávnou mlátičku v  pohybu nebo si  budeme moci
zkusit vymlátit obilí pomocí cepu.
Chloubou expozice ve stodole je sbírka historických kočárů včetně panských,
barokních saní. V další části, která je nazvaná „pocta řemeslům", jsou k vidě-
ní mistrovské artefakty, které byly vyrobeny tradičními postupy našich před-
ků. Zajímavý všem jistě přijde pohyblivý model hamru, nevšedně zpracovaná
ukázka výroby železa nebo možnost si vyzkoušet brnění.
Podnikneme také exkurzi do včelína  s povídáním o zajímavostech ze světa
včel, nakrmíme zvířátka aj. Zážitkem nejen pro děti, ale i dospělé bude jistě
piknik v trávě.

POZOR – Na tento výlet jedeme 2x, vždy však budou jiné dílny a exkurze!

CENA :
- dítě 860,- Kč, dospělý 820,- Kč (včetně dopravy, vstupů a oběda)

Rezervaci výletu uskutečněte co nejdříve, počet míst je omezen.

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

 



KDY :
Po – Pá  27.7. až 31.7.2015

ČAS :
vždy od 7:30 do 16:00 hodin

PROGRAM :

Po – minigolf v Plzni (výlet s programem)
Út – herní a tvořivý den, logopedie (hry, tvoření, vycházka)

- více informací o logopedii individuálně pro zájemce

St – Muzeum Karla Zemana v Praze (výlet s programem)
Výstava je koncipována jako filmové scény a malé ateliéry, kterými budete
procházet.  Vznesete  se  na  létajícím  stroji,  projdete  se  po  měsíci  Barona
Prášila nebo budete ovládat známou ponorku z Vynálezu zkázy.
- plavba lodí ElektroNemo po Čertovce a Vltavě ve stylu Cesty do pravěku

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

Pá – Zážitkový park Zeměráj v Kovářově (výlet s programem)
- více informací viz níže „Pojeďte s námi na výlet“

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

datum program cena
Po 27.7. minigolf 550,- Kč
Út 28.7. herní a tvořivý, logopedie 530,- Kč
St 29.7. Muzeum Karla Zemana 820,- Kč
Čt 30.7. herní a tvořivý, logopedie 530,- Kč
Pá 31.7. Zážitkový park Zeměráj 900,- Kč

5 dnů dle programu 3.330,- Kč

přihláška do 31.5. - cena pro sourozence za každé dítě 3.200,- Kč
(pouze při využití všech 5 dnů)
přihláška a platba do 31.5. - cena za celý týden 3.180,- Kč

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

 



Pá 31.7.2015  Zážitkový park Zeměráj Kovářov
čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí

Na  ploše  9  hektarů  zde  v přírodním  zážitkovém  parku najdete  více  než
stovku  různých  her,  hlavolamů  a dobrodružných  úkolů  podporujících
kreativitu,  pozornost,  zručnost,  obratnost,  rovnováhu,  schopnost  měnit
zažité  stereotypy.  Hodiny  a  hodiny  mohou  vaše  děti  běhat,  přelézat,
vymýšlet,  tvořit a objevovat.  Můžete se zúčastnit  interaktivních programů
v reálně ztvárněném prostředí vesnice z období raného středověku, projdete
si  přírodní  stezku s  mnoha zábavnými  i  naučnými  úkoly,  vyzkoušíte  svou
fantazii v herních výstavních prostorách. Krásu české přírody a historie zde
můžete  vnímat  nejen  zrakem  a  sluchem,  ale  také  prostřednictvím  svých
bosých  nohou,  všeho  se  můžete  dotknout,  vše  si  vyzkoušet,  ochutnat,
procítit.
Místní  Hospůdka  Pod  hrází přímo  v parku  nabízí  příjemné  posezení  pod
korunami stromů i v krytých prostorách, doplněné řadou zábavných prvků
pro děti a dospělé. Kromě mnoha her a hlavolamů je zde pro děti připravené
členité pískoviště u potoka, houpadla a lukostřelba.

CENA :
- dítě 550,- Kč, dospělý 590,- Kč

(včetně dopravy a vstupů, bez oběda)

Rezervaci výletu uskutečněte co nejdříve, počet míst je omezen.

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

 



Závazná přihláška na letní příměstské tábory ANA 2015

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

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

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

1.BĚH - *vybrané termíny označte

datum program cena zaškrtněte*
St 1.7. Obří akvárium v Hradci Králové, přehrada

Les Království, pevnostní město v Josefově,
Třebechovické muzeum betlémů

-

Čt 2.7. vodní elektrárna Dlouhé stráně, papírna
Velké Losiny, zemědělský skanzen v Rapotíně

-

Pá 3.7. NIRVANA SYSTEMS Přerov -
3 dny dle programu 3.490,- Kč
pobyt dítě 2.990,- Kč
pobyt dospělý 3.100,- Kč

2.BĚH - *vybrané termíny označte

datum program cena zaškrtněte*
Út 7.7. herní a tvořivý, logopedie 530,- Kč
St 8.7. Techmania, 3D Planetárium 650,- Kč
Čt 9.7. herní a tvořivý, logopedie 530,- Kč

Pá 10.7. ŠKODA AUTO Mladá Boleslav 1.200,- Kč
4 dny dle programu 2.910,- Kč
akce přihláška do 31.5. na všechny 4 dnY 2.800,- Kč
akce sleva pro sourozence – každé dítě 2.700,- Kč

3.BĚH - *vybrané termíny označte

datum program cena zaškrtněte*
Po 13.7. Koněpruské jeskyně, lomy Amerika 850,- Kč
Út 14.7. Dračí doupě, herní a tvořivý, logopedie 530,- Kč
St 15.7. farma Hedecko u Břežan 830,- Kč
Čt 16.7. Dračí doupě, herní a tvořivý, logopedie 530,- Kč
Pá 17.7. Statek Bernard v Královském Poříčí 1.200,- Kč

5 dnů dle programu 3.940,- Kč
akce přihláška do 31.5. na všech 5 dnů 3.600,- Kč
akce sleva pro sourozence – každé dítě 3.780,- Kč

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

 



4.BĚH - *vybrané termíny označte

datum program cena zaškrtněte*
Po 20.7. město Klatovy 680,- Kč
Út 21.7. herní a tvořivý, přírodovědný, logopedie 530,- Kč
St 22.7. Muzeum dopravy Strašice 690,- Kč
Čt 23.7. herní a tvořivý, přírodovědný, logopedie 530,- Kč
Pá 24.7. Statek Bernard v Královském Poříčí 1.200,- Kč

5 dnů dle programu 3.630, -Kč
akce přihláška do 31.5. na všech 5 dnů 3.470,- Kč
akce sleva pro sourozence – každé dítě 3.450,- Kč

5.BĚH - *vybrané termíny označte

datum program cena zaškrtněte*
Po 27.7. mingolf Plzeň 550,- Kč
Út 28.7. herní a tvořivý, logopedie 530,- Kč
St 29.7. Muzeum Karla Zemana Praha 820,- Kč
Čt 30.7. herní a tvořivý, logopedie 530,- Kč
Pá 31.7 Zážitkový park Zeměráj Kovářov 900,- Kč
5 dnů dle programu 3.330,- Kč
akce přihláška do 31.5. na všech 5 dnů 3.180,- Kč
akce sleva pro sourozence – každé dítě 3.200,- Kč

Přihlášky odevzdejte nejpozději do Pá 19.6.2015, 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.
tel.:  +420 604 612 205
e-mail:  info@akademie-nadani.cz

 



(odevzdat při nástupu dítěte na tábor)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI
Letní příměstské tábory ANA 2015  (1.7. – 31.7.2015)

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

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

 



Důležité informace k     příměstským táborům na léto 2015

 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 využít  služby zkušené 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 19.6.2015
(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 300,-Kč/osobu
 zrušení 7 dní předem a méně 400,-Kč/osobu
STORNO POPLATKY TÁBOR
 zrušení do 14 dní předem 1.300,-Kč/osobu
 zrušení do 7 dní předem 1.800,-Kč/osobu
 zrušení 3 dny předem a méně 2.000,-Kč/osobu

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

 



Termín zápisů pro školní rok 2015/2016 :
Po a Út 7. - 8.9.2015 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 2015/2016 :
Přírodovědný kroužek
kroužek Paličkování
kroužek Mluvím, mluvíš, mluvíme
kroužek Malování

Nácviky sociálních dovedností
Jedná  se  o  skupinové  nácviky  sociálních  dovedností  určené  pro  děti
s     Aspergerovým syndromem od 6 let věku výše.  Nácviky probíhají vždy po
naplnění dané skupiny 1x za týden v úterý a pátek odpoledne v uceleném
tématickém celku 6 lekcí v délce 1,5 hodiny každá.
Pokud máte o nácviky zájem, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu.
Do zprávy napište telefonní číslo, věk a jméno dítěte a den v týdnu, který
vám nejvíce vyhovuje.

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

 


	St – Obří akvárium v Hradci Králové, přehrada Les Království, pevnostní město v Josefově, Třebechovické muzeum betlémů (pobyt s programem)
	Čt – vodní elektrárna Dlouhé stráně, ruční papírna Velké Losiny, zemědělský skanzen „U Havlíčků“ v Rapotíně u Šumperka (pobyt s programem)
	Pá – NIRVANA SYSTEMS s.r.o. v Přerově (exkurze)
	- více informací viz níže „Pojeďte s námi na pobyt“
	Út - Pá 7.7. až 10.7.2015

	Út – herní a tvořivý den, logopedie (hry, tvoření, vycházka)
	- více informací o logopedii individuálně pro zájemce
	Čt – herní a tvořivý den, logopedie (hry, tvoření, vycházka)
	- více informací o logopedii individuálně pro zájemce
	- více informací viz níže „Pojeďte s námi na výlet“
	Po – Koněpruské jeskyně, lomy Amerika (celodenní výlet)
	- více informací viz níže „Pojeďte s námi na výlet“
	- více informací o logopedii individuálně pro zájemce
	St – farma Hedecko u Břežan (výlet)
	- zajímavá prohlídka farmy, svezení na klidných koních plemene Hafling
	- možno přivézt s sebou krmení pro zvířata (ovoce, zelenina, suché pečivo)
	Čt – Dračí doupě, herní a tvořivý den, logopedie (hry, tvoření, vycházka)
	- více informací o logopedii individuálně pro zájemce
	Pá – Statek Bernard v Královském Poříčí (celodenní výlet)
	- více informací viz níže „Pojeďte s námi na výlet“
	Po – vlakem do Klatov (výlet)
	- navštívíme klatovské katakomby a další zajímavosti ve městě
	Út – herní a tvořivý den, přírodovědný, logopedie (hry, tvoření, vycházka)
	- více informací o logopedii individuálně pro zájemce
	St – Muzeum dopravy ve Strašicích (výlet s brigádou)
	- pomůžeme „našim“ autobusům vylepšit jejich výhled z garáží
	Čt – herní a tvořivý den, přírodovědný, logopedie (hry, tvoření, vycházka)
	- více informací o logopedii individuálně pro zájemce
	Pá – Statek Bernard v Královském Poříčí (celodenní výlet)
	- více informací viz níže „Pojeďte s námi na výlet“
	Po – Pá 27.7. až 31.7.2015

	Út – herní a tvořivý den, logopedie (hry, tvoření, vycházka)
	- více informací o logopedii individuálně pro zájemce
	St – Muzeum Karla Zemana v Praze (výlet s programem)
	Čt – herní a tvořivý den, logopedie (hry, tvoření, vycházka)
	- více informací o logopedii individuálně pro zájemce
	- více informací viz níže „Pojeďte s námi na výlet“
	Důležité informace k příměstským táborům na léto 2015


