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



PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  I. běhPŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  I. běh
KDY :
Pá  1.7.

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

PROGRAM :
Pá – Dračí doupě, program „Fyzika hrou“,

přednáška pro děti o vyrovnávání se s náročnými životními situacemi,
(hry, seminář, fyzika)
- dopoledne se děti proškolí ve zvládání náročných situací
- odpoledne proběhnou fyzikální pokusy, kde si sestavíme:
- funkční sopku, kterou venku zapálíme
- troubidlo, které si každý odnese domů

datum program cena
Pá 1.7. seminář, fyzika 970,- Kč
1 den dle programu 970,- Kč

Dračí doupě (celý den včetně oběda a malé svačiny)  680,- Kč

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

V rámci  programu těchto táborů spolupracujeme
s Move(F)it Gym a JUMP Family Plzeň.

Děkujeme hypermarketu Globus v Chotíkově
a Městskému obvodu Plzeň 2 – Slovany
za podporu činnosti ANA.

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

https://umo2.plzen.eu/
https://www.movefit.eu/
https://www.jumpfamily.cz/plzen/
https://www.globus.cz/plzen-chotikov.html
https://www.plzen.eu/
https://www.plzensky-kraj.cz/


PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  II. běhPŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  II. běh
KDY :
Po  1.7., Čt  7.7., Pá  8.7.

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

PROGRAM :

Po – Dračí doupě, CRAZY DEN  (celodenní program)
-  tvoříme,  vyrábíme,  hrajeme,  čteme si,  sportujeme,  hrajeme na  konzoli  

Xbox, programujeme ozoboty … a vůbec děláme různé „vylomeniny“, které 
nás napadnou a baví; pro zájemce tetování a malování na obličej

- každý si vyrobí 2 pískové obrázky

Čt – Dračí doupě, SPORTOVNÍ DEN  (celodenní program)
-  den plný her, výzev, zábavy a sportování; vše samozřejmě přizpůsobíme  

možnostem a dovednostem dětí
- při nepříznivém počasí herní a sportovní aktivity v ANA

Pá – Dračí doupě, CRAZY DEN  (celodenní program)
- více informací viz výše („Po“)
- každý si vyrobí 2 dřevěné roboty

datum program cena
Po 4.7. crazy den 810,- Kč
Čt 7.7. sportovní den 810,- Kč
Pá 8.7. crazy den 810,- Kč
3 dny dle programu 2.430,- Kč

přihláška do 17.6. - cena pro sourozence za každé dítě  2.310,- Kč
(pouze při využití všech 3 dnů)
přihláška a platba do 17.6. - cena za celý běh  2.370,- Kč
Dračí doupě (celý den včetně oběda a malé svačiny)  680,- Kč

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



PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  III. běhPŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  III. běh
KDY :
Po – Pá  11.7. až 15.7.

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

Út – Dračí doupě, CRAZY DEN  (celodenní program)
- děláme různé „vylomeniny“, které nás napadnou a baví (viz též výše)
- každý si vyrobí 2 sádrová zvířátka s magnetem

St – Farma Candy u Tachova  (celodenní výlet s programem)
- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“
- na tento den se můžete přihlásit i jako na rodinný výlet

Čt – Dračí doupě, 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 – Prison Island Praha, Včelín Ořech  (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 11.7. skákání, hry 850,- Kč
Út 12.7. crazy den 690,- Kč
St 13.7. Farma Candy 1.190,- Kč
Čt 14.7. cvičení 870,- Kč
Pá 15.7. Prison Island, Včelín Ořech 1.280,- Kč

5 dnů dle programu 4.880,- Kč

přihláška do 17.6. - cena pro sourozence za každé dítě  4.360,- Kč
(pouze při využití všech 5 dnů)
přihláška a platba do 17.6. - cena za celý běh  4.590,- 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
St 13.7.  Farma Candy u Tachova
čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS
(předpokládaný odjezd v 7:15 hodin a návrat v 18:00 hodin)

Na této farmě chovají plemeno koní irský cob, které je známé díky své husté hřívě,
rousům  a  ocasu.  Jsou  to  dobromyslní  a  nezákeřní  koně  s  robustní  postavou.
Seznámíme se s tímto plemenem, vyzkoušíme si péči o koně a také se svezeme.
Dále zhlédneme ukázku výcviku psů a zastřílíme si z airsoftových pistolí  na terč.
Podle času se podíváme i do přilehlého útulku a záchranné stanice.
S sebou pevnou obuv, sportovní oblečení, pláštěnku, případně věci na převlečení.

CENA :
- dítě i dospělý 1.100,- Kč  (včetně dopravy, vstupů a oběda)
- dítě i dospělý 850,- Kč  při rezervaci a platbě do 17.6.

Pá 15.7.  Prison Island Praha,
Včelín Ořech u Prahy

čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS
(předpokládaný odjezd v 7:15 hodin a návrat v 18:00 hodin)

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.
V ekocentru Včelín Ořech absolvujeme komentovanou prohlídku s ukázkami živých
včel v proskleném úlu. Dále navštívíme interaktivní výstavu „Český čert“ a čertíka si
i vytvoříme.

CENA :
- dítě i dospělý 1.350,- Kč  (včetně dopravy, vstupů a oběda)
- dítě i dospělý 1.150,- 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  IV. běhPŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  IV. běh
KDY :
Po – Pá  18.7. až 22.7.

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 18.7. skákání, hry 850,- Kč
Út 19.7. pobyt (1.den) -
St 20.7. pobyt (2.den) -
Čt 21.7. pobyt (3. den) -
Pá 22.7. pobyt (4. den) 8.890,- Kč

5 dnů dle programu 9.690,- Kč

přihláška do 31.5. (pouze při využití všech 5 dnů včetně pobytu)
- cena pro sourozence za každé dítě  8.880,- Kč
- cena pro jednotlivce  9.190,- Kč
přihláška a platba do 31.5. (pouze při využití pobytu na 4 dny)
- cena pro sourozence za každé dítě  7.990,- Kč
- cena pro jednotlivce  8.390,- Kč
storno podmínky pro 4. běh - do 30.6.  2.500, - Kč, po 30.6.  3.000,- Kč

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



POJEĎTE S NÁMI NA POBYTPOJEĎTE S NÁMI NA POBYT
Út – Pá  19.7. až 22.7.  Putování po Čechách
čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS
UBYTOVÁNÍ : 2 - 4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením

v 3 hvězdičkovém hotelu v centru Zlína
STRAVA : plná penze (začátek v Út 19.7. obědem, konec v Pá 22.7. obědem)
PROGRAM :
-  návštěva 4 interaktivních expozic  s  více než 200 zábavnými exponáty z oblasti
přírodních a humanitních věd a digitálního planetária v Pevnosti poznání Olomouc;
Chcete  se  projít  9  metrovým  modelem  mozku  nebo  korytem  řeky  s hmyzem
v nadživotní velikosti? Zatopit město stoletou vodou, podívat se na svět očima včely
anebo si zahrát na světelnou harfu?
- zážitková prohlídka Terária Modrá s atmosférou džungle
- návštěva areálu  Živá voda Modrá se sladkovodní expozicí, podvodním tunelem
v hloubce 3,5 m s délkou 8 metrů a šíří 2 metry a výběhem praturů
- prohlídka unikátní KOVOZOO Staré Město s kovovými zvířaty včetně jízdy vláčkem
provozem recyklace a návštěvy kovárny
- prohlídka ZOO Zlín s dětským lanovým centrem, kde nakrmíme rejnoky a žirafy
-  návštěva  minipivovaru,  restaurace  a  muzea  Harley  Pub v  Otrokovicích,  kde
naleznete nejen motocykly značky Harley Davidson
-  prohlídka  Velehradských  vinic včetně  vinotéky  s  degustací;  na  děti  čeká
ochutnávka hroznů, obří šachy nebo petanque
- návštěva pivovaru, čokoládovny a restaurace  Černý orel v Kroměříži s místními
specialitami Černá orlice a Černý orel (registrovaná jídla, která jinde neochutnáte)
- prohlídka expozic Železničního muzea Kroměříž
- návštěva expozice Poklady staré půdy v podkroví Muzea Kroměřížska
- zdobení v perníkové dílně Turistického centra ve Velehradě

CENA :
- dítě i dospělý 6.800,- Kč  (včetně ubytování, stravy,

vstupů, dopravy, programu, průvodce a pokladu)
- dítě i dospělý 6.480,- Kč  při rezervaci a platbě do 31.5.

při přihlášení je třeba uhradit zálohu 3.000,- Kč
storno podmínky pro pobyt
- do 30.6.  2.500, - Kč, po 30.6.  3.000,- Kč

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



PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  V. běhPŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  V. běh
KDY :
Po – Pá  25.7. až 29.7.

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

Út – Dračí doupě, První pomoc  (celodenní program)
- děti se naučí základům první pomoci a vyzkouší si ošetření zranění

St – minigolf a další aktivity  (celodenní program)
- uvnitř i venku si zahrajeme různé hry a aktivity podle zájmu dětí

Čt – Dračí doupě, CRAZY DEN  (celodenní program)
- děláme různé „vylomeniny“, které nás napadnou a baví (viz též výše)
- každý si vyrobí 2 sádrová zvířátka s magnetem

Pá – Centra národních parků Falkenstein a Luzný,
Stezka korunami stromů Bavorský les  (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 25.7. skákání, hry 850,- Kč
Út 26.7. první pomoc 690,- Kč
St 27.7. minigolf, aktivity 850,- Kč
Čt 28.7. crazy den 690,- Kč
Pá 29.7. NP, stezka korunami stromů 1.750,- Kč

5 dnů dle programu 4.830,- Kč

přihláška do 17.6. - cena pro sourozence za každé dítě  4.320,- Kč
(pouze při využití všech 5 dnů)
přihláška a platba do 17.6. - cena za celý běh  4.530,- 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 29.7.  Centrum národního parku Falkenstein,

Centrum národního parku Luzný,
Stezka korunami stromů Bavorský les  (SRN)

čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS
(předpokládaný odjezd v 6:45 hodin a návrat ve 21:00 hodin)

Ústředním  bodem  Centra  NP  Falkenstein  je  Dům  divočiny.  Stěžejním  tématem
expozice s chytrými zážitkovými a herními stanovišti je vznikající divočina. Působivá
je kořenová chodba, kde návštěvníci putují skrze vrstvy půdy a objevují přitom zde
žijící organismy. Součástí přilehlé okružní cesty je i jeskyně z doby kamenné.
Srdcem  Centra  NP  parku  Luzný  je  Hans-Eisenmann-Haus.  Informativním,
interaktivním a impozantním způsobem představuje zdejší stálá expozice tajemství
NP Bavorský  les.  Na 4 ha  v okolí  mohou návštěvníci  procházet kolem vzácných
druhů květin, trav, křoví, kapradin a mechů.
Stezka korunami stromů s celkovou délkou 1.300 m patří k těm nejdelším na světě.
Stezka  vám  dovolí  procházet  se  ve  výšce  8  až  25  metrů  v nedotčené  přírodě
a vychutnat si výhledy na přírodu a kulturní krajinu Bavorského lesa. Celá stezka
s četnými  didaktickými  a  zážitkovými  stanovišti  je  interaktivní  a  návštěvníci  tak
zapojují nejen svůj zrak, ale i hmat. Vrcholným zážitkem je 44 m vysoká vyhlídková
věž, známá i jako „Stromové vajíčko“. Stezka je až do místa první vyhlídkové plošiny
bezbariérová a umožňuje velmi pohodlný výstup. Její součástí je „lesní ostrůvek“ -
dřevěná plošina o velikosti 270 m2 se síťovým lehátkem zavěšeným ve výšce 20 m.
S sebou pláštěnku, svačiny, pití a sportovní oblečení.

CENA :
- dítě i dospělý 1.320,- Kč

(včetně dopravy, pokladu,
vstupů a oběda)

- dítě i dospělý 1.110,- 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  VI. běhPŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  VI. běh
KDY :
Po – Pá  1.8. až 5.8.

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

PROGRAM :
Po – Dračí doupě, JUMP Plzeň, herní den  (hry, vycházka)

- hodinová návštěva trampolínového centra, vhodné pro všechny děti

Út – Dračí doupě, CRAZY DEN  (celodenní program)
- děláme různé „vylomeniny“, které nás napadnou a baví (viz též výše)
- každý si vyrobí 2 dřevěné výrobky

St – Farma Candy u Tachova  (celodenní výlet s programem)
- více informací viz dále „Pojeďte s námi na výlet“
- na tento den se můžete přihlásit i jako na rodinný výlet

Čt – Dračí doupě, Move(F)it Gym v Plzni  (cvičení s programem)
- vyzkoušíme si různé pohybové aktivity, relaxaci a koncentraci

Pá – Dinosauria Museum Prague, Expozice požární ochrany Zbiroh
(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 1.8. skákání, hry 850,- Kč
Út 2.8. crazy den 690,- Kč
St 3.8. Farma Candy 1.190,- Kč
Čt 4.8. cvičení 870,- Kč
Pá 5.8. muzeum, hasičská expozice 1.500,- Kč
5 dnů dle programu 5.100,- Kč

přihláška do 17.6. - cena pro sourozence za každé dítě  4.560,- Kč
(pouze při využití všech 5 dnů)
přihláška a platba do 17.6. - cena za celý běh  4.740,- 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
St 3.8.  Farma Candy u Tachova
čas a místo odjezdu a návratu upřesníme před akcí prostřednictvím SMS
(předpokládaný odjezd v 7:15 hodin a návrat v 18:00 hodin)

Na této farmě chovají plemeno koní irský cob, které je známé díky své husté hřívě,
rousům  a  ocasu.  Jsou  to  dobromyslní  a  nezákeřní  koně  s  robustní  postavou.
Seznámíme se s tímto plemenem, vyzkoušíme si péči o koně a také se svezeme.
Dále zhlédneme ukázku výcviku psů a zastřílíme si z airsoftových pistolí  na terč.
Podle času se podíváme i do přilehlého útulku a záchranné stanice.
S sebou pevnou obuv, sportovní oblečení, pláštěnku, případně věci na převlečení.

CENA :
- dítě i dospělý 1.100,- Kč  (včetně dopravy, vstupů a oběda)
- dítě i dospělý 850,- Kč  při rezervaci a platbě do 17.6.

Pá 5.8.  Dinosauria Museum Prague,
expozice požární ochrany ve Zbiroze

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

Zažijte  na  vlastní  kůži  svět  druhohor  v  Dinosauria  Museum Prague.  Opravdové
kostry dinosaurů představují jednu z největších soukromých sbírek na světě. Věrné
modely  predátora  Tyranosaura  Rexe  a  ptakoještěra  Quetzalcoatluse  uvidíte
v životní  velikosti.  Dále  nás  čeká  paleo  stezka,  dinosauří  univerzita,  Quetziho
království, Dino fotopoint s T-rexem, sbírka minerálů z 20 zemí světa aj.
Expozice  požární  ochrany nabízí  návštěvníkům možnost  nahlédnout  do  historie
vzniku a vývoje dobrovolné a profesionální požární ochrany. Jako jediné muzeum
profesionálních hasičů v ČR nabízí k prohlédnutí na ploše téměř 4.500 m2 kolem 120
ks  požární  techniky  včetně  výstroje  od  18.  století  až  po  současnou  moderní.
Technickou zajímavostí je požárního robot určený k manipulaci s tlakovými lahvemi.

CENA :
- dítě 990,- Kč, dospělý 1.200,- Kč  (včetně dopravy, vstupů a oběda)
- dítě 890,- Kč, dospělý 1.100,- 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 2022

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

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

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

1.BĚH - *vybrané termíny označte

datum program cena *
Pá 1.7. Dračí doupě / seminář, fyzika 680,- / 970,- Kč
1 den dle programu 970,- Kč

2.BĚH - *vybrané termíny označte

datum program cena *
Po 4.7. Dračí doupě / Crazy den 680,- / 810,- Kč
Čt 7.7. Dračí doupě / Sportovní den 680,- / 810,- Kč
Pá 8.7. Dračí doupě / Crazy den 680,- / 810,- Kč
3 dny dle programu 2.430,- Kč
akce přihláška do 17.6. na všechny 3 dny 2.370,- Kč
akce sleva pro sourozence – každé dítě 2.370,- Kč

3.BĚH - *vybrané termíny označte

datum program cena *
Po 11.7. Dračí doupě / JUMP Plzeň, hry 680,- / 850,- Kč
Út 12.7. Dračí doupě / Crazy den 680,- / 690,- Kč
St 13.7. Farma Candy Tachov 1.190,- Kč
Čt 14.7. Move(F)it Plzeň 870,- Kč
Pá 15.7. Prison Island Praha,

Včelín Ořech
1.280,- Kč

5 dnů dle programu 4.880,- Kč
akce přihláška do 17.6. na všech 5 dnů 4.590,- Kč
akce sleva pro sourozence – každé dítě 4.360,- 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 18.7. Dračí doupě / JUMP Plzeň, hry 680,- / 850,- Kč
Út 19.7. Putování po Čechách (1. den) -
St 20.7. Putování po Čechách (2. den) -
Čt 21.7. Putování po Čechách (3. den) -
Pá 22.7. Putování po Čechách (4. den) 8.890,- Kč

5 dnů dle programu 9.690, -Kč
akce přihláška do 17.6. na pobyt 8.390,- Kč
akce sleva pro sourozence na pobyt – každé dítě 7.990,- Kč

5.BĚH - *vybrané termíny označte

datum program cena *
Po 25.7. Dračí doupě / JUMP Plzeň, hry 680,- / 850,- Kč
Út 26.7. Dračí doupě / první pomoc 680,- / 690,- Kč
St 27.7. minigolf, aktivity 850,- Kč
Čt 28.7. Dračí doupě / Crazy den 680,- / 690,- Kč
Pá 29.7. Centra NP Falkenstein a Luzný,

Stezka korunami stromů Bavorský les
1.750,- Kč

5 dnů dle programu 4.830, -Kč
akce přihláška do 17.6. na všech 5 dnů 4.530,- Kč
akce sleva pro sourozence – každé dítě 4.320,- Kč

6.BĚH - *vybrané termíny označte

datum program cena *
Po 1.8. Dračí doupě / JUMP Plzeň, hry 680,- / 850,- Kč
Út 2.8. Dračí doupě / Crazy den 680,- / 690,- Kč
St 3.8. Farma Candy Tachov 1.190,- Kč
Čt 4.8. Dračí doupě / Move(F)it Plzeň 680,- / 870,- Kč
Pá 5.8. Dinosauria Museum Prague,

Expozice požární ochrany Zbiroh
1.500,- Kč

5 dnů dle programu 5.100, -Kč
akce přihláška do 17.6. na všech 5 dnů 4.740,- Kč
akce sleva pro sourozence – každé dítě 4.560,- Kč

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do pátku 17.6., 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)
 s ohledem na aktuální situaci si vyhrazujeme právo na změnu ceny a dále 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

STORNO POPLATKY VÝLETY
 zrušení do 14 dní předem 700,-Kč/osobu
 zrušení 7 dní předem a méně 900,-Kč/osobu
STORNO POPLATKY TÁBOR
 zrušení do 14 dní předem 1.800,-Kč/osobu
 zrušení do 7 dní předem 2.500,-Kč/osobu
 zrušení 3 dny předem a méně 3.000,-Kč/osobu
STORNO POPLATKY   4.BĚH / POBYT  
 zrušení do 30.6. 2.500,-Kč/osobu
 zrušení po 30.6. 3.000,-Kč/osobu

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



(nutno odevzdat  při nástupu dítěte)

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY ANA 2022  (1.7. – 5.8.)

Čestné 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



Termín zápisů pro školní rok 2022/2023 :
Čt 8.9. od 8:00 do 18:00 hodin
Pá 9.9. 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
- kroužky malování, „Lamohlav“, „Ozoboti“, břišní tance aj.
- 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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