
Vážení rodiče, Přátelé, Kamarádi! 
Stejně jako loni, i letos pevně věříme, že epidemiologická situace dovolí a tábor BUDE! Spojujeme 
svoje síly s Wavesfitness, jelikož jak jistě víte provozovna BESIfitness byla uzavřena a budeme se 
nadále potkávat v nových prostorách na štěrkáči pod logem Wavesfitness ;) 
Právě dnes jsme neohroženě zahájili přihlašování účastníků na letošní příměstský tábor. 
Informace a odkazy pro přihlášení vám přednostně níže zasíláme, protože právě o vás a vaše děti 
bychom letos neradi přišli (rodičům se zlobivými dětmi toto lákadlo neposíláme :D )  
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 

Základní informace k našemu táboru naleznete v tomto informačním letáku - ten je vám plně k 
dispozici, budeme rádi, pokud jej budete dál šířit mezi své přátele a další rodiče, kteří mají tak 
skvělé děti, jako jsou ty vaše.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODROBNÉ INFORMACE 



PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

 

Vzhůru za PIRÁTSKÝM dobrodružstvím 
s Wavesfitness   

S námi se vydáte na výpravu, při které na vás čeká dobrodružství, výlety do přírody, cvičení, 
různé hry a soutěže, řádění na atrakcích, velkým zážitkem bude přenocování v tělocvičně 
Wavesfitness (diskotéka, stezka odvahy). Na konci čeká každého úspěšného táborníka i 
pěkná odměna. 

 

TERMÍN:   23.-27.8.2021  
          od 7:30h do 16:00 hod. 

 

KDE: Tělocvična Wavesfitness, Tř. Tomáše Bati 1567, Otrokovice (ráno s dětmi) 
 Lanáček Otrokovice, Mánesova 1916, Otrokovice 765 02 (vyzvedávat děti) 

 

 

CENA:  2.300,- Kč  

(obědy, 2x svačinka, pitný režim, vstup do Lanáčku, připravený program, instruktoři (Monika Dundová, 
Alžběta Vlachová) +  1DEN výlet. Při nocování ve Wavesfitness navíc večeře (opékání špekáčků) a 
snídaně. 

VĚK:   od 6 – 12 let (může být i více pokud dítě má zájem) 

 

PROGRAM:     program začíná v 8:00, scházet se budeme v tělocvičně Wavesfitness od 
7:30 hod. V průběhu tábora budou pro děti připraveny zábavné hry, soutěže, výlety do 
přírody a za kulturou výlet, děti absolvují ruzné lekce cviční (jumping, Active walking, kruháč, 
fly-yoga, bosu atd….  a 1 NOC spaní (ze čtvrtka na pátek). 

Děti je možné vyzvednout od 15:30 hod. do 16.00 hod. Po skončení programu můžou rodiče 
zůstávat s dětmi v Lanáčku až do uzavírky  

 

CO S SEBOU: přezůvky, sportovní oblečení do tělocvičny i na ven, obuv do přírody, láhev na 
pití, pláštěnku, opalovací krém a repelent (to vše v jednom batohu). 
Na PŘESPÁNÍ (ve čtvrtek) přibalit do jednoho samostatného zavazadla spacák, karimatku, 
pyžamo, hygienické potřeby, mazlíčka na spaní.  

 



 

Vyplněnou přihlášku posílejte na email: info@wavesfitness.cz. Částku 2.300,- Kč uhraďte 
převodem na účet: 298930840/0300, var. symbol:  rodné číslo dítěte (např. 15032009) do 
poznámky jméno a příjmení dítěte  

Dítě je zaevidováno jako účastník tábora po úhradě a odevzdání řádně vyplněné přihlášky. V 
případě neuhrazení bude přihláška automaticky zrušena a místo bude uvolněno jinému dítěti. 

 

Program se může s ohledem na počasí měnit, aktuální informace obdržíte osobně 
každý den ráno. Notebooky, přehrávače a jiná elektronika jsou zakázány, narušují 
program tábora i morálku dětí. Mobilní telefony nedoporučujeme! Nedávejte 
prosím dětem cenné věci – šperky, drahé hodinky ani vysoké kapesné. 

 

Storno-poplatky    
V případě neúčasti dítěte v průběhu turnusu se peníze nevracejí! 

 

Aktuální informace o táboře najdete na www.wavesfitness.cz, nebo na facebooku pod 
událostí  „Příměstský tábor pro děti - Na 5 dní pirátem“ 
zde:  https://www.facebook.com/events/331287071895076/ 
 
 

PŘIHLAŠOVÁNÍ 
A konečně to nejdůležitější - své děti můžete na tábor přihlašovat na následujícím odkazu.  
http://www.wavesfitness.cz/index.htm#tabor kde najdete všechny potřebné dokumenty ke 
stažení. Příliš s tím prosím neotálejte, tábor se obvykle plní rychle, a byli bychom smutní, 
pokud by na vás nezbylo místo :)               
 
 

Buďte zdrávi a brzy nashledanou ve Wavesfitness 

 

 

  


