ZÁBAVA BUBLINKY
LETO PARTY VODA TIM
PENA HRY ZÁBAVA
DETI FARBY GYM HURÁ
TERAZ
HEY PENOVÁ PARTY
FUN DETI TANEC HRY
SPORT PALCINKY RAD
HUDBA PRÁZDNINY
HURA HURHURA PIZZA
ZMRZLINA TEPLO HURA
POHYB DOBRA NALADA
SPOLUPRACA DOVERA
KAMARATI SPOLU
DOBRODRUZSTVO TU
VYZVY PARTY HUDBA
TANEC ZABAVA DETI
PALACINKY PRIATELIA
GYM IHROPECKA HURA
KIDS BALANCE POHYB
Milí rodičia,
opäť už 8. sezónu sme tu pre vás a tentokrát opäť prichádzame s výnimočným
programom, aby vaše deti prázdninovali najlepšie, ako sa dá. Vďaka spolupráci s
ostrieľaným tímom vo všestranných priestoroch areálu Inspiro miešame deťom
jedinečný a rozmanitý mix zábavy.

AREÁL
táboríme v oplotenom super parku, plnom indoor aj outdoor zábavy pre deti.
Na deti čakajú ihriská s preliezkami, trampolíny dnu i vonku, nové športovisko,
veľký výbeh v záhrade parku a niekoľko multiúčelových sál na pohyb a zábavu od
výmyslu sveta. Areál disponuje úžasnou zábavnou technólogiou MULTIBALL pre
radosť z pohybu, máme stolný futbal aj ping pongové stoly.
PROGRAM
toto leto prichádzame s novinkou nabitou mocnými zážitkami.
Každý jeden deň zažijeme spolu niečo naozaj WOW.
Program pod záštitou EDU JUMPS - mobilný gym (ihrisko) je postavený najmä na
zábave z pohybu. Vedieme deti k radosti z pohybu bez obáv.
Na deti čaká 15m skákací hrad, vodné atrakcie pre osvieženie, tradičná penová
párty aj kreatívne workshopy, kde sa naučíme pracovať napr.s betónom.
Pohybovú zábavu umocní sloboda pohybu s EDU JUMPS na nafukovacích
žinienkach (air track), ktoré sa na konci premenia na obrovskú vodnú šmykačku.
O zábavu sa postará kúzelník TALOSTAN a jeho MAGIC SHOW s modelovaním
balónikov, obrovská nafukovacia atrakcia, ale aj PÁRTY na kolieskach (korčule,
skejty, kolobežky). V poobedných prestávkach si doprajeme domáce kino,
naučíme sa čítať s interakciou spojenou s divadelným prejavom a mnoho
iného....
všetko s heslom SPOLUPRÁCA, REŠPEKT, ZÁŽITOK!

V turnusoch pre deti od 4 rokov uplatňujeme aj novú metodiku pre zdravý pohyb
detí s KIDS BALANCE vďaka lektorom renomovaného projektu Baby Balance
TURNUSY (deti sa delia do menších skupín podľa veku) :
04.07.-08.07. TÁBOR (pre deti od 4 do 12 rokov)
11.07.-15.07. TÁBOR (pre deti od 4 do 12 rokov)
18.07.-22.07. TÁBOR (pre deti od 5 do 12 rokov)
25.07.-29.07. TÁBOR (pre deti od 5 do 12 rokov)
01.08.-05.08. TÁBOR (pre deti od 4 do 12 rokov)
08.08.-12.08. TÁBOR (pre deti od 4 do 12 rokov)
15.08.-19.08. TÁBOR (pre deti od 5 do 12 rokov)
22.08.-26.08. TÁBOR (pre deti od 5 do 12 rokov)

POHYB ZÁBAVA ART FIT
RADOST BUBLINKY
LETO PARTY VODA TIM
PENA HRY ZÁBAVA
FUN HRY FARBY
ZÁBAVA HURÁ TERAZ
HEY PENOVÁ PARTY
FUN DETI TANEC HRY
SPORT PALCINKY RAD
KIDS BALANCE
turnus pod taktovkou Ivany Polašovej (lektorky renomovaného projektu Baby
Balance) zameraný aj na zlepšenie koordinácie pohybov, správne držanie
tela, správne dýchanie a obsahuje cvičenia zamerané na ploché nôžky.
Metodika je uplatnená pre deti od 4 rokov vo vybraných 4 turnusoch.
METODIKA
programová štruktúra je pod pedagogickým aj zdravotníckym dozorom,
realizovaná skúsenými animátormi. Členovia tímu disponujú certifikátom
absolventa Kurzu prvej pomoci Slovenského Červeného Kríža.
LOGISTIKA
deti prevezmeme denne medzi 8-9hod a vrátime späť v čase 16-17hod.
STRAVA
je zabezpečená komplet (desiata, obed s polievkou, olovrant).
Čerstvé ovocie a zelenina min.2x denne. Pitný režim počas celého dňa.
Torta podávaná na rozlúčkovej párty na záver turnusu.
Potravinové intolerancie a alergie je potrebné uviesť v prihláške.
CENA TURNUSU
165€*/5 dňový turnus bez ďalších doplatkov.
*150€ súrodenci spolu v jednom turnuse.
Denná sadzba 40€ (k dispozícii len ak nie je turnus obsadený).

POHYB DOBRA NALADA
SPOLUPRACA DOVERA
KAMARATI SPOLU
DOBRODRUZSTVO TU
VYZVY PARTY HUDBA
TANEC ZABAVA DETI
PALACINKY PRIATELIA
FAJNOVO PECKA HURA
MOŽNOSTI ÚHRADY
* na splátky, 80€ záloha a zvyšná časť v deň nástupu do turnusu
* osobne v hotovosti v kaviarni INSPIRO
* na účet Občianskeho združenia Inspiro Ivanka pri Dunaji:
ČSOB: IBAN SK1075000000004020647344
(do poznámky uveďte meno dieťaťa a heslo "zvolený turnus")

* poplatok za turnus je nevratný, avšak prenosný na inú osobu, prípadne iný
turnus, ak to jeho kapacita umožní,
* poplatok za turnus je vratný v 100%-tnej výške v prípade, že by nové
bezpečnostné opatrenia v súvislosti s COVID-19 bránili praktickému výkonu
myšlienky denných táborov.

POHYB ZÁBAVA ART FIT
RADOST BUBLINKY
LETO PARTY VODA TIM
PENA HRY ZÁBAVA
FUN HRY FARBY
ZÁBAVA HURÁ TERAZ
HEY PENOVÁ PARTY
FUN DETI TANEC HRY
SPORT PALCINKY RAD
SPOLUPRACA DOVERA
KAMARATI SPOLU
DOBRODRUZSTVO TU
VYZVY PARTY HUDBA
TANEC ZABAVA DETI
POHYB DOBRA NALADA
SPOLUPRACA DOVERA
KAMARATI SPOLU
DOBRODRUZSTVO TU
VYZVY PARTY HUDBA
TANEC ZABAVA DETI
Vyplnením a odoslaním prihlášky obdržíte mailom potvrdenie o prijatí
dieťaťa do zvoleného turnusu a ďalšie inštrukcie. Buďte, prosíme, trpezliví,
Vaše prihlášky spracúvame osobne a posudzujeme individuálne.
V týždni pred nástupom do táboru zasielame aj bližšie organizačné pokyny
k turnusu.

KONTAKT
v prípade otázok: Inspiro 0905 203 284, inspiro@parkoddychu.sk.

Tešíme sa na 40 programom nabitých dní s vašimi deťmi, poriadne im
rozhýbeme kosti, prsty a mozgy zapletieme v kreatívnych hrách, hlavičky
prevetráme na čerstvom vzduchu a navaríme super domáce pochúťky.
Pretavíme do ich prázdnin všetky naše skúsenosti a pripravíme im opäť
ďalšie najlepšie táborové prázdniny, aké sme tu kedy mali.
Za tým si stojíme svojim menom! :-)
Vaši Inspiráci

