
Příměstský tábor DOMINO „Olympijské hry“ 

Vážení rodiče, 

 

rádi bychom Vám tímto představili letní příměstský tábor DOMINO “Olympijské hry”, který se 

uskuteční v našem krásném městě Říčany. Vašim dětem se budou věnovat školení vedoucí 

Lucie Vydrová a Nikola Viktorie Hažmuková. 

 

Naší základnou je škola u Slunečnice. Pro Vaše děti je připraven pestrý program plný 

pohybu, her a olympijských soutěží. Každé ráno začneme s ranní rozcvičkou, kterou připraví 

sami naši olympionici. Na středu je naplánován celodenní výlet, kde si děti budou moci 

vyzkoušet plno sportovních disciplín v centru HOP Arena Praha - Čestlice. Děti ve hrách a 

disciplínách budou provázet vedoucí a zkušení instruktoři. Bude zde zajištěn catering, kde se 

děti v průběhu her a dobrodružství mohou posílit.  Dále máme na programu plavání. To se 

uskuteční v úterý v bazénu na Fialce, a pokud budou parné ostatní dny jako v minulých letech, 

využijeme možnost zahradní sprchy na osvěžení. Také pro děti chystáme orientační běh/výlet, 

každý tým budou opět doprovázet vedoucí, aby proběhlo vše bezpečně. Dále během týdne 

budeme hrát tematické hry, díky kterým naši olympionici budou získávat body, aby získali 

zaslouženou odměnu a umístili se na stupni vítězů. V případě, že nám počasí nebude přát, 

budeme chodit do tělocvičny v hlavní budově školy.  

Kde:  

● Škola u Slunečnice, Olivova 1308/22, Říčany u Prahy 

Kdy: 

● 1. termín: 24. 7. – 28. 7. 

● 2. termín: 31. 7. – 4. 8. 

(Na každý termín je kapacita 20 dětí) 

 

⮚ Pondělí až pátek 

⮚ Od 8:00 až 17:00 

Cena: 

● 3 900 Kč 

● Cena zahrnuje stravování, nájem prostor, pitný režim, vstup do bazénu a na 

únikovou hru, pojištění, mzdy vedoucích, veškerý materiál na program, odměny 

pro děti  



● V případě storna kvůli nemoci příměstský tábor: 

❖ 90-30 dní před táborem, činí stornovací poplatek částku ve výši 20% z 

celkové ceny tábora.  

❖ 29-11 dnů před táborem, činí stornovací poplatek částku ve výši 60% z 

celkové ceny tábora.  

❖ 10-1 den před táborem, činí stornovací poplatek částku ve výši 80% z celkové 

ceny tábora, stejně tak, pokud přihlášené dítě na tábor nenastoupí vůbec. 

Stravování: 

● Obědy budou v hostinci U Jarmařů 

● Dopolední i odpolední svačiny zajištěny 

Věk: 

● Na tábor přijímáme děti od 7 do 13 let 

Přihlášky: 

● Bude probíhat předběžné přihlašování, na jehož základě Vám bude zaslána 

závazná přihláška, kterou zašlete oskenovanou s podpisem na e-mail: 

lucie.vydrova@g.zs-ricany.cz 

● Děti budou zapsány na termín podle pořadí předběžných přihlášek 

● Po závazném přihlášení a naplnění kapacity Vám budou zaslány další informace a 

potřebné dokumenty 

Kontakt: 

● E-mail: lucie.vydrova@g.zs-ricany.cz 

● Tel.: 734 143 430 (Lucie Vydrová) 

 

 

 Doufáme, že se v létě uvidíme a užijeme si hodně zábavy! 
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