
UŽIJTE SI LÉTO S NÁMI 

Sluníčko, koupání, táboráky, výlety, noční hry a spousta zábavy i nových kamarádů. Tohle 

všechno si mohou užít děti a mládež na pobytových a příměstských táborech. Některých 

z pobytů se mohou účastnit i celé rodiny nebo dospělí všeho věku. Letos jsme na období letních 

prázdnin připravili 39 příměstských a 10 pobytových táborů.  

Nejen v Ivančicích se budou konat příměstské tábory. Vzhledem k velkému zájmu proběhnou 

opět v Jamolicích, Čučicích, Neslovicích a Ketkovicích. Děti si mohou vybírat z programů s 

různým tématem. Připravujeme tábory pro nejmenší (od 3 let), pro školáky, tvořivé, sportovní, 

taneční, fotografický a pro kutily. Z názvů jednotlivých táborů vyplývá, na jaké téma budou 

zaměřeny, jaké aktivity táborníky čekají. Celý týden bude vždy naplněn tvořivými i sportovními 

aktivitami, hrami a soutěžemi v budově i mimo budovu, v přírodě nebo na hřišti. Nebudou 

chybět ani tábornické či zábavné aktivity, popř. výlet po okolí. Mladí florbalisté a tanečníci budou 

trénovat a zdokonalovat se na soustředěních, určených právě pro ně. V případě, že mají rodiče 

zájem zapojit se do projektu Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) Příměstské tábory 

s Horizontem, částka za dítě a tábor je 1000 Kč, úplata bez dotace činí 2200 Kč. Informace, jak 

se do projektu zapojit obdržíte na recepci, kde vám poradí s vyplněním daných tiskopisů. 

Na pobytové tábory vyjedeme do Újezdu u Rosic, kde bude probíhat tábor pro sportovce ve 

věku od 6 do 13 let, pro starší 11 let jsme připravili tábor v Otrokovicích, kde budou programy 

pro náctileté. Děti a mládež od 6 do 16 let mohou s námi jet do Zblovic, kde bude připravena 

celotáborová hra na téma Já padouch. Zájemcům o relax u moře na chorvatském pobřeží 

nabízíme opět 3 termíny, dva hned začátkem prázdnin a jeden od poloviny srpna. Také nebudou 

chybět 2 týdny pro maminky či babičky s dětmi a také táty v Otrokovicích. Pro nadšené tanečníky 

ve věku od 6 do 18 je určen TAD dance camp také v příjemném areálu v Otrokovicích.   

Přihlašování na letní tábory je možné na recepci nebo přes rodinný účet na našich webových 

stránkách (www. svcivancice.cz). Zde také najdete kompletní nabídku. 


