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Na letní prázdniny jsme pro období od čtvrtka 1.7. do pátku 6.8. připravili
celkem 6 týdnů (běhů) příměstských táborů s pestrým programem včetně
výletů a zážitkového pobytu v délce 4 dnů (úterý 20.7. až pátek 23.7.).
Informace o jednotlivých bězích, výletech a pobytu najdete v této brožuře.
Výlety jsou určeny nejen pro účastníky tábora, ale i pro celé rodiny.

Během celého července i srpna můžete   opět   využít doučování dětí.  
Ohledně konkrétních termínů i předmětů se domluvte na recepci.

Přijatá opatření v souvislosti s koronavirem
 lektoři dbají na zvýšenou hygienu včetně průběžné dezinfekce
 používáme antibakteriální mýdla a jednorázové hygienické pomůcky
 cestovat budeme převážně vlastním autobusem
 ubytováni budeme v hotelu, kde každý pokoj má vlastní sociální zařízení
 stravování je zajištěno v oddělených prostorech
 většina aktivit bude vyhrazena pouze pro naši uzavřenou skupinu
 jsme připraveni dodržovat všechna případně vyhlášená opatření
 počítejte s možnou nutností nošení respirátorů ve vnitřních prostorech
 s velkou pravděpodobností budou muset být děti testované laboratorně
 možnost hlídání v srpnu jako pomoc v péči o vaše děti

(domluva individuálně na recepci)

Jiráskovo náměstí  274/31, 326 00  Plzeň
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  I. běhPŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  I. běh
KDY :
Čt – Pá  1.7. až 2.7.

ČAS :
vždy od 7:30 do 16:00 hodin
(po domluvě možno i dříve)

PROGRAM :

Čt – Dračí doupě, herní a fotografický den
(hry, focení, vycházka)

Pá – Dračí doupě, přednáška pro děti o šikaně, program „Fyzika hrou“
(hry, seminář, fyzika)
- dopoledne se děti proškolí v oblasti prevence šikany
- odpoledne proběhnou fyzikální pokusy, kde si sestavíme:
střílející papírové dělo
homopolární motůrek
svítící ping-pongový míček

datum program cena
Čt 1.7. hry, focení 740,- Kč
Pá 2.7. seminář, fyzika 1.100,- Kč
2 dny dle programu 1.840,- Kč

přihláška do 18.6. - cena pro sourozence za každé dítě  1.660,- Kč
(pouze při využití obou 2 dnů)
přihláška a platba do 18.6. - cena za celý běh  1.700,- Kč
Dračí doupě (celý den včetně oběda a malé svačiny)  680,- Kč

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



PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  II. běhPŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  II. běh
KDY :
St – Pá  7.7. až 9.7.

ČAS :
vždy od 7:30 do 16:00 hodin
(po domluvě možno i dříve)

PROGRAM :

St – Dračí doupě, JUMP Plzeň, herní den
(skákání, hry, vycházka)
-  hodinová  návštěva  trampolínového  centra,  vhodné  pro  všechny  děti;  

nutnost protiskluzových ponožek, které lze zakoupit na místě

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

Pá – „Den zdraví“
(celodenní program)
-  den  s  profesionály,  zaměřený  na  zdraví  a  první  pomoc  a doplněný  

o hry a soutěže

datum program cena
St 7.7. skákání, hry 810,- Kč
Čt 8.7. hry a tvoření 670,- Kč
Pá 9.7. zdraví, hry 760,- Kč
3 dny dle programu 2.240,- Kč

přihláška do 18.6. - cena pro sourozence za každé dítě  2.060,- Kč
(pouze při využití všech 3 dnů)
přihláška a platba do 18.6. - cena za celý běh  2.130,- Kč
Dračí doupě (celý den včetně oběda a malé svačiny)  680,- Kč

Jiráskovo náměstí  274/31, 326 00  Plzeň
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  III. běhPŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  III. běh
KDY :
Po – Pá  12.7. až 16.7.

ČAS :
vždy od 7:30 do 16:00 hodin (po domluvě možno i dříve)

PROGRAM :
Po – Dračí doupě, aktivity v ANA  (hry, tvoření, vycházka)

- aktivity zvolíme podle zájmu a věku dětí, pracovat budeme ve skupinách

Út – Dračí doupě, JUMP Plzeň, herní den  (skákání, hry, vycházka)
-  hodinová  návštěva  trampolínového  centra,  vhodné  pro  všechny  děti;  

nutnost protiskluzových ponožek, které lze zakoupit na místě

St – Canisterapie, herní den  (canisterapie, hry)
-  5  psů  plemene  leonberger  v  ANA;  povídání  o  psech,  polohování,  

aktivity a focení se psy

Čt – Move(F)it Gym v Plzni  (cvičení s programem)
- vyzkoušíme si různé pohybové aktivity, relaxaci a koncentraci
- s sebou sportovní oblečení, boty do tělocvičny a láhev s pitím

Pá – Museum Kampa, Prison Island Praha  (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 Program cena
Po 12.7. aktivity v ANA 670,- Kč
Út 13.7. skákání, hry 810,- Kč
St 14.7. canisterapie, hry 770,- Kč
Čt 15.7. cvičení 870,- Kč
Pá 16.7. Museum Kampa, Prison Island 1.560,- Kč

5 dnů dle programu 4.680,- Kč

přihláška do 18.6. - cena pro sourozence za každé dítě  4.390,- Kč
(pouze při využití všech 5 dnů)
přihláška a platba do 18.6. - cena za celý běh  4.480,- Kč
Dračí doupě (celý den včetně oběda a malé svačiny)  680,- Kč

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



POJEĎTE S NÁMI NA VÝLETPOJEĎTE S NÁMI NA VÝLET
Pá 16.7.  Museum Kampa v Praze

Prison Island Praha
čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS
(předpokládaný odjezd v 7:20 hodin a návrat v 18:00 hodin)

V galerii moderního umění Museum Kampa si vyzkoušíme roli architekta - zjistíme,
jak se staví dům a která galerie má tvar spirály. Připraven je workshop „Taje mlýnů
Václava Sovy“. Dozvíme se zajímavosti o venkovních sochách jako je „Harmonie“
nebo řada žlutých tučňáků.
Prison Island Praha je nový prostor pro hry a zábavu, inspirovaný televizní hrou
Pevnost  Boyard,  se  30  místnostmi  a  spoustou  úkolů  pro  malé  i  velké  -  pozor,
neplést s TEPfactorem! Budete ponořeni do vězeňského prostředí, kde každá buňka
má svou vlastní výzvu, kterou  musíte vyřešit v  daném čase. Realistické dekorace
s hádankami přizpůsobenými na všech úrovních osloví  všech pět smyslů a někdy
dokonce i smysl šestý. Celý prostor je rezervován pouze pro nás.

CENA :
- dítě 1.350,- Kč, dospělý 1.350,- Kč (včetně dopravy, vstupů a oběda)
- dítě 1.150,- Kč, dospělý 1.150,- Kč  při rezervaci a platbě do 18.6.

Rezervaci výletu uskutečněte co nejdříve, počet míst je omezen.

Jiráskovo náměstí  274/31, 326 00  Plzeň
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  IV. běhPŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  IV. běh
KDY :
Po – Pá  19.7. až 23.7.

ČAS :
vždy od 7:30 do 16:00 hodin (po domluvě možno i dříve)

PROGRAM :

Po – Dračí doupě, JUMP Plzeň, herní den  (skákání, hry, vycházka)
-  hodinová  návštěva  trampolínového  centra,  vhodné  pro  všechny  děti;  

nutnost protiskluzových ponožek, které lze zakoupit na místě

Út – Putování po Čechách  (pobyt 1. den)
St – Putování po Čechách  (pobyt 2. den)
Čt – Putování po Čechách  (pobyt 3. den)
Pá – Putování po Čechách  (pobyt 4. den)

- více informací viz dále „Pojeďte s námi na pobyt“
- na tyto 4 dny se můžete přihlásit i jako na rodinný pobyt

datum program cena
Po 19.7. skákání, hry 810,- Kč
Út 20.7. pobyt (1.den) -
St 21.7. pobyt (2.den) -
Čt 22.7. pobyt (3. den) -
Pá 23.7. pobyt (4. den) 6.540,- Kč

5 dnů dle programu 7.350,- Kč

přihláška do 18.6. (pouze při využití všech 5 dnů včetně pobytu)
- cena pro sourozence za každé dítě  6.960,- Kč
- cena pro jednotlivce  7.090,- Kč
přihláška a platba do 18.6. (pouze při využití pobytu na 4 dny)
- cena pro sourozence za každé dítě  6.090,- Kč
- cena pro jednotlivce  6.290,- Kč
storno podmínky pro 4. běh - do 30.6.  1.500, - Kč, po 30.6.  2.000,- Kč

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



POJEĎTE S NÁMI NA POBYTPOJEĎTE S NÁMI NA POBYT
Út – Pá  20.7. až 23.7.  Putování po Čechách
čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS
(předpokládaný odjezd Út v 7:00 hodin a návrat Pá v 19:00 hodin)

UBYTOVÁNÍ : 2 - 5 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením
Ubytování je situováno v historickém centru Děčína v pohodlných moderně
vybavených apartmánech a pokojích.
STRAVA : plná penze (začátek ve St 20.7. obědem, konec v Pá 23.7. obědem)
PROGRAM :
- Porta Bohemica neboli Brána Čech se nazývá kaňonovité údolí Labe, kterým tato
řeka vstupuje  do Českého středohoří;  krásy  přírody budeme obdivovat  z paluby
lodě, kde i poobědváme
- prohlídka Parní vodárny Střekov a ZOO v Ústí nad Labem
- návštěva expozice Rajské ostrovy v Děčíně s velkým mořským akváriem
- plavba vorem Edmundovou soutěskou a lodí Hřenskem
- návštěva  rodinné  Mýdlárny Rubens s  tvořivými  dílničkami,  zdejší  bylinková
zahrádka je propojena s chodníky naboso
- prohlídka podzemní továrny Rabštejn Janská na součástky do letadel s muzeem
koncentračního tábora v labyrintu štol z II. světové války 
- návštěva Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky a Zámku Děčín
- prohlídka výstav a expozic Oblastního muzea v Děčíně
Vše doplníme gastronomickými zážitky -   k  aždý den může  m  e vybírat až ze 3   hlavních  
jídel v     různých restauracích  .

CENA :
-  dítě  5.450,-  Kč,  dospělý 5.650,-  Kč  (včetně  ubytování,  stravy,  vstupů,  

dopravy, programu, průvodce a pokladu pro děti)
- dítě  4.750,-  Kč,  dospělý 5.200,-  Kč  při  rezervaci  

a platbě do 18.6.

při přihlášení je třeba uhradit zálohu 2.000,- Kč
storno podmínky pro pobyt
- do 30.6.  1.500, - Kč, po 30.6.  2.000,- Kč

Jiráskovo náměstí  274/31, 326 00  Plzeň
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  V. běhPŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  V. běh
KDY :
Po – Pá  26.7. až 30.7.

ČAS :
vždy od 7:30 do 16:00 hodin (po domluvě možno i dříve)

PROGRAM :

Po – Dračí doupě, herní a tvořivý den  (hry, tvoření, vycházka)
Út – Dračí doupě, JUMP Plzeň, herní den  (skákání, hry, vycházka)

-  hodinová  návštěva  trampolínového  centra,  vhodné  pro  všechny  děti;  
nutnost protiskluzových ponožek, které lze zakoupit na místě

St – ZOO a Fantasy golf Plasy  (celodenní výlet s programem)
- prohlídka ZOO a hra adventure golfu koncipovaná  jako cesta kolem světa

Čt – Canisterapie, herní den  (canisterapie, hry)
-  5  psů  plemene  leonberger  v  ANA;  povídání  o  psech,  polohování,  

aktivity a focení se psy

Pá – Přírodovědné muzeum Semenec, Jihočeské zemědělské muzeum,
otáčivé hlediště Týn nad Vltavou  (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 Program cena
Po 26.7. hry a tvoření 670,- Kč
Út 27.7. skákání, hry 810,- Kč
St 28.7. ZOO a golf 870,- Kč
Čt 29.7. canisterapie, hry 770,- Kč
Pá 30.7. muzea, otáčivé hlediště 1.560,- Kč

5 dnů dle programu 4.680,- Kč

přihláška do 18.6. - cena pro sourozence za každé dítě  4.390,- Kč
(pouze při využití všech 5 dnů)
přihláška a platba do 18.6. - cena za celý běh  4.480,- Kč
Dračí doupě (celý den včetně oběda a malé svačiny)  680,- Kč

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



POJEĎTE S NÁMI NA VÝLETPOJEĎTE S NÁMI NA VÝLET
Pá 30.7.  Přírodovědné muzeum Semenec,

Jihočeské zemědělské muzeum
a otáčivé hlediště v Týně nad Vltavou

čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS
(předpokládaný odjezd v 7:15 hodin a návrat v pozdních nočních hodinách)

Nevšední  Přírodovědné muzeum Semenec se rozkládá na ploše 4 hektarů. Je zde
mnoho zajímavých přírodovědných sbírek, které se prolínají s herními a naučnými
prvky.  Zkusíme si  rýžování  zlata,  vyrobíme  si  šperk  a  ověříme si,  co  víme
o minerálech a zda je poznáme. Projdeme i expozici „Tajemství podzemního světa“.
Jihočeské  zemědělské  muzeum nabízí  interaktivní  a  herní  prvky  v  expozicích
zaměřených  na  přípravu  půdy,  setí,  sklizeň,  zpracování  zemědělských  produktů
a řemesla. Agrohopsárium v areálu muzea je plné sena a prolézaček z balíků slámy.
Vyzkoušíme si  zpracování  ovčí  vlny,  práci  na  kolovrátku  a  uplstíme  si  vlastní
výrobek. Nebude chybět ani opékaní vuřtů.
V  otáčivém  hledišti  v  Týnu  nad  Vltavou shlédneme  večerní  představení  „Sen
svatojánské noci“ v provedení divadelního spolku Vltavan.
S sebou pláštěnku (n  ikoli   deštník)   a     podsedák  .

CENA :
- dítě 880,- Kč, dospělý 880,- Kč (včetně dopravy, pokladu, vstupů a oběda)
- dítě 760,- Kč, dospělý 760,- Kč  při rezervaci a platbě do 18.6.

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  VI. běhPŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  VI. běh
KDY :
Po – Pá  2.8. až 6.8.

ČAS :
vždy od 7:30 do 16:00 hodin (po domluvě možno i dříve)

PROGRAM :

Po – Dračí doupě, BLIK BLIK DEPO2015 v Plzni, herní den  (hry, vycházka)
Út – Dračí doupě, JUMP Plzeň, herní den  (hry, vycházka)

-  hodinová  návštěva  trampolínového  centra,  vhodné  pro  všechny  děti;  
nutnost protiskluzových ponožek, které lze zakoupit na místě

St – Dračí doupě, aktivity v ANA  (hry, tvoření, vycházka)
- aktivity zvolíme podle zájmu a věku dětí, pracovat budeme ve skupinách

Čt – Move(F)it Gym v Plzni  (cvičení s programem)
- vyzkoušíme si různé pohybové aktivity, relaxaci a koncentraci
- s sebou sportovní oblečení, boty do tělocvičny a láhev s pitím

Pá – Návštěvnické středisko Vodní dům, Včelí svět Hulice
(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 Program cena
Po 2.8. BLIK BLIK, hry 670,- Kč
Út 3.8. skákání, hry 810,- Kč
St 4.8. aktivity v ANA 670,- Kč
Čt 5.8. cvičení 870,- Kč
Pá 6.8. Vodní dům, Včelí svět 1.250,- Kč
5 dnů dle programu 4.270,- Kč

přihláška do 18.6. - cena pro sourozence za každé dítě  3.790,- Kč
(pouze při využití všech 5 dnů)
přihláška a platba do 18.6. - cena za celý běh  3.990,- Kč
Dračí doupě (celý den včetně oběda a malé svačiny)  680,- Kč

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



POJEĎTE S NÁMI NA VÝLETPOJEĎTE S NÁMI NA VÝLET
Pá 6.8.  Vodní svět, Včelí dům v Hulicích u Vlašimi
čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS
(předpokládaný odjezd v 6:00 hodin a návrat v 18:00 hodin)

Vodní dům je návštěvnické středisko evropsky významné lokality Želivka. Moderní
expozice představí všechny tváře vody, od života ve vodě přes vodu v oblacích až po
mokré osvěžení. Objednána je také komentovaná prohlídka zásobárny pitné vody –
vodní nádrže Švihov, možná zažijeme i krmení raků s výkladem. Dětem se budou
určitě líbit vodní hrátky v atriu Vodního domu.
S sebou boty do vody a něco suchého na převlečení.
Včelí svět je unikátní  interaktivní  expozice, která představuje hravým způsobem
život včelstva.  Projdeme velkým včelím úlem s obřími  plástvemi,  na dotykových
monitorech si prohlédneme anatomii včely, zahrajeme si kvíz ze života včel anebo si
pustíme zvuky úlu.

CENA :
- dítě 880,- Kč, dospělý 990,- Kč (včetně dopravy, pokladu, vstupů a oběda)
- dítě 780,- Kč, dospělý 880,- Kč  při rezervaci a platbě do 18.6.

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 2021

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

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

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

1.BĚH - *vybrané termíny označte

datum program cena *
Čt 1.7. Dračí doupě / hry, fotografování 680,- / 740,- Kč
Pá 2.7. Dračí doupě / seminář, fyzika 680,- / 1.100,- Kč
2 dny dle programu 1.840,- Kč
akce přihláška do 18.6. na oba 2 dny 1.700,- Kč
akce sleva pro sourozence – každé dítě 1.660,- Kč

2.BĚH - *vybrané termíny označte

datum program cena *
St 7.7. Dračí doupě / JUMP Plzeň, hry 680,- / 810,- Kč
Čt 8.7. Dračí doupě / hry a tvoření 680,- / 670,- Kč
Pá 9.7. Den zdraví, hry 760,- Kč
3 dny dle programu 2.240,- Kč
akce přihláška do 18.6. na všechny 3 dny 2.130,- Kč
akce sleva pro sourozence – každé dítě 2.060,- Kč

3.BĚH - *vybrané termíny označte

datum program cena *
Po 12.7. Dračí doupě / aktivity v ANA 680,- / 670,- Kč
Út 13.7. Dračí doupě / JUMP Plzeň, hry 680,- / 810,- Kč
St 14.7. canisterapie, hry 770,- Kč
Čt 15.7. Move(F)it Plzeň 870,- Kč
Pá 16.7. Museum Kampa, Prison Island Praha 1.560,- Kč

5 dnů dle programu 4.680,- Kč
akce přihláška do 18.6. na všech 5 dnů 4.480,- Kč
akce sleva pro sourozence – každé dítě 4.390,- Kč

Přílohy přihlášky
-  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)
- další náležitosti vyplývající z aktuální epidemiologické situace a platných opatření

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



4.BĚH - *vybrané termíny označte

datum program cena *
Po 19.7. Dračí doupě / JUMP Plzeň, hry 680,- / 810,- Kč
Út 20.7. Putování po Čechách (1. den) -
St 21.7. Putování po Čechách (2. den) -
Čt 22.7. Putování po Čechách (3. den) -
Pá 23.7. Putování po Čechách (4. den) 6.540,- Kč

5 dnů dle programu 7.350, -Kč
akce přihláška do 18.6. na pobyt 6.290,- Kč
akce sleva pro sourozence na pobyt – každé dítě 6.090,- Kč

5.BĚH - *vybrané termíny označte

datum program cena *
Po 26.7. Dračí doupě / hry a tvoření 680,- / 670,- Kč
Út 27.7. Dračí doupě / JUMP Plzeň, hry 680,- / 810,- Kč
St 28.7. ZOO a Fantasy Golf Plasy 870,- Kč
Čt 29.7. canisterapie, hry 770,- Kč
Pá 30.7. Přírodovědné muzeum Semenec,

Jihočeské zemědělské muzeum,
otáčivé hlediště Týn nad Vltavou

1.560,- Kč

5 dnů dle programu 4.680, -Kč
akce přihláška do 18.6. na všech 5 dnů 4.480,- Kč
akce sleva pro sourozence – každé dítě 4.390,- Kč

6.BĚH - *vybrané termíny označte

datum program cena *
Po 2.8. Dračí doupě / BLIK BLIK DEPO2015 Plzeň, hry 680,- / 670,- Kč
Út 3.8. Dračí doupě / JUMP Plzeň, hry 680,- / 810,- Kč
St 4.8. Dračí doupě / aktivity v ANA 680,- / 670,- Kč
Čt 5.8. Move(F)it Plzeň 870,- Kč
Pá 6.8. Návštěvnické středisko Vodní dům,

Včelí svět Hulice
1.250,- Kč

5 dnů dle programu 4.270, -Kč
akce přihláška do 18.6. na všech 5 dnů 3.990,- Kč
akce sleva pro sourozence – každé dítě 3.790,- Kč

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do pátku 18.6., taktéž i platbu.
Zájemci o rodinné výlety -  hlaste se osobně nebo e-mailem. Děkujeme.

V Plzni dne  …………………....   Podpis zákonného zástupce :  .......................................................

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



Důležité informace
 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
 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

 specialitou našich táborů jsou výlety pro účastníky tábora i celé rodiny
 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 a platných 

opatření; v případě zrušení nebo změny ze strany ANA vracíme celou částku
PLATBA
- 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

STORNO POPLATKY VÝLETY
 zrušení do 14 dní předem 400,-Kč/osobu
 zrušení 7 dní předem a méně 500,-Kč/osobu
STORNO POPLATKY TÁBOR
 zrušení do 14 dní předem 1.500,-Kč/osobu
 zrušení do 7 dní předem 2.000,-Kč/osobu
 zrušení 3 dny předem a méně 2.200,-Kč/osobu
STORNO POPLATKY   4.BĚH / POBYT  
 zrušení do 30.6. 1.500,-Kč/osobu
 zrušení po 30.6. 2.000,-Kč/osobu

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



(nutno odevzdat  při nástupu dítěte)

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY ANA 2021  (1.7. – 6.8.)

Č  estné prohlášení   –   potvrzení o bezinfekčnosti  

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 / Cocculine 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

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



P  říspěvky na tábory  

pojišťovna kód částka

Oborová zdravotní pojišťovna
(OZP)

207 až 10.000,- Kč

Česká průmyslová zdravotní 
pojišťovna
(ČPZP)

205
až 1.500,- Kč
pro děti od 6 do 16 let

Zdravotní pojišťovna Ministerstva 
vnitra ČR
(ZP MV ČR)

211 max. 500,- Kč
pro děti do 18 let

Vojenská zdravotní pojišťovna
(VOZP)

201 max. 500,- Kč / sportovní
pro děti od 4 do 18 let

Revírní bratrská pokladna, 
zdravotní pojišťovna
(RBP)

213 do 1.000,- Kč / min. 7 dní

Na konání letních příměstských táborů
poskytly příspěvek Plzeňský kraj a město Plzeň.

V rámci  programu těchto táborů
spolupracujeme s JUMP Plzeň.

Děkujeme hypermarketu Globus v Chotíkově
za materiální podporu činnosti ANA.

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

https://www.jumpfamily.cz/
https://www.globus.cz/plzen-chotikov.html
https://www.plzen.eu/
https://www.plzensky-kraj.cz/
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Termín zápisů pro školní rok 2021/2022 :
Po     6  .9. od 8:00 do 18:00 hodin  
Út 7.9. od 13:00 do 18:00 hodin

Nabídku zájmových a pohybových kroužků  a herních klubů 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 se vaše děti mohou zabavit nějakou deskovou hrou nebo si
postavit něco z Lega v přilehlé herně.
Již nyní si můžete předběžně rezervovat místo do stávajících kroužků.

PŘIPRAVUJEME :
- „Jiráskovo náměstí žije“ (odpolední akce pro všechny rodiny)
- „Olympiáda“ na Jiráskově náměstí
- „Andělská cestička“
-  tématické kurzy, semináře a školení (případová konference, komunikace,
šikana a další)
- modelářský kroužek, kroužky malování, „Lamohlav“ a „Předškoláček“
- víkendové akce
- doučování pro děti
- dny otevřených dveří

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

http://www.akademie-nadani.cz/
https://www.akademie-nadani.cz/nase-cinnost/
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	- vyzkoušíme si různé pohybové aktivity, relaxaci a koncentraci
	- s sebou sportovní oblečení, boty do tělocvičny a láhev s pitím
	Pá – Museum Kampa, Prison Island Praha (celodenní výlet s programem)
	- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“
	Po – Dračí doupě, JUMP Plzeň, herní den (skákání, hry, vycházka)
	- hodinová návštěva trampolínového centra, vhodné pro všechny děti; nutnost protiskluzových ponožek, které lze zakoupit na místě
	St – Putování po Čechách (pobyt 2. den)
	Čt – Putování po Čechách (pobyt 3. den)
	Pá – Putování po Čechách (pobyt 4. den)
	- více informací viz dále „Pojeďte s námi na pobyt“
	Po – Pá 26.7. až 30.7.

	Po – Dračí doupě, herní a tvořivý den (hry, tvoření, vycházka)
	St – ZOO a Fantasy golf Plasy (celodenní výlet s programem)
	- prohlídka ZOO a hra adventure golfu koncipovaná jako cesta kolem světa
	Čt – Canisterapie, herní den (canisterapie, hry)
	- 5 psů plemene leonberger v ANA; povídání o psech, polohování, aktivity a focení se psy
	- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“
	Po – Pá 2.8. až 6.8.

	Po – Dračí doupě, BLIK BLIK DEPO2015 v Plzni, herní den (hry, vycházka)
	- hodinová návštěva trampolínového centra, vhodné pro všechny děti; nutnost protiskluzových ponožek, které lze zakoupit na místě
	St – Dračí doupě, aktivity v ANA (hry, tvoření, vycházka)
	- aktivity zvolíme podle zájmu a věku dětí, pracovat budeme ve skupinách
	Čt – Move(F)it Gym v Plzni (cvičení s programem)
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