
 
 
Vážení rodiče, 
 
O prázdninách 2018 jsme pro vás opět připravili 
 

TÝDENNÍ SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR(děti 6-12LET) 
POŘÁDANÝ NA POBOČCE PRAHA-ANDĚL 

 
Program tábora vychází z The little Gym osnov „Sportovní hry“, a bude opět probíhat na 
venkovních sportovištích základní školy Drtinova. V případě špatného počasí bude program 
přesunut do kryté haly nebo do prostor The Little Gym.  
 
Tábor probíhá v každém z pěti termínů vždy pondělí–pátek, každý den 9:00 – 17:00 
 
 
 
Termín 1.  23.7. -  27.7.   2018  TLG ANDĚL   
Termín 2.  30.7. -  3.8.     2018  TLG ANDĚL   
Termín 3.  6.8.   -  10.8.   2018  TLG ANDĚL 
Termín 4.  13.8. -  17.8.   2018  TLG ANDĚL   
Termín 5.  20.8. -  24.8.   2018  TLG ANDĚL   

  
 
 
PROGRAM: 
Program příměstského tábora vychází z výukového plánu The Little Gym "Sportovní hry". 
Během celého týdne se budeme snažit vaše děti seznámit se základy, pravidly a strategií 
oblíbených týmových sportů – fotbalu, florbalu, baseballu, košíkové, atd. To vše bude 
proloženo řadou zábavných her a úkolů. Doplňková cvičení budou zaměřena na koordinaci, 
rovnováhu, sílu a obratnost. 
Program po celý týden povedou 2 instruktoři The Little Gym Praha.  
Maximální počet dětí v jednom týdnu je 20. 
 
 
KDE BUDE PROGRAM PROBÍHAT: 
Program bude probíhat v areálu venkovního školního hřiště ZŠ Drtinova – pouhých 100m od 
pobočky TLG Praha. Základnou pro celý týden bude pobočka TLG Praha – zde bude každý den 
začínat a končit, zázemí naší pobočky bude dětem k dispozici během celého dne. 
Stravování bude zajištěno 3x denně: dopolední a odpolední svačina a teplý oběd vhodný pro 
děti této věkové skupiny, podávaný v restauraci Zubajda. Dostatečný pitný režim bude zajištěn 
po celou dobu trvání programu. 
 
Něco navíc: Jeden půl-den stráví děti na lezecké stěně v centru LokalBlok (600m od The Little 
Gym) Spolu se školenými instruktory bouldering lezení. 
 
CENA: 
Týdenní tábor      5.500,- Kč (člen TLG Praha)   6.100,- Kč (nečlen TLG Praha) 
Sourozenec    10% sleva 
Druhý týden stejné dítě  20% sleva 
 
JAK SE PŘIHLÁSIT: 
Záloha (do 31.5.2018)  1.500,- Kč 
Doplatek (do 30.6.2018)   
 
Vzhledem k venkovnímu programu a druhům aktivit je věková hranice dětí sportovního tábora 
6let. Z těchto důvodů nemůžeme do tábora zařadit dítě, které tohoto věku ještě nedosáhlo. 
Ani v případě přítomnosti staršího sourozence. Rozhodující pro zápis je dovršení věku 6 
let v době konání programu. Děkujeme za pochopení. 
 
Těšíme se naviděnou v létě! 
Váš tým The Little Gym Praha 


