
NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ 2013 

V DDM BRUMOV-BYLNICE 

 

LETNÍ TANEČNÍ TÁBOR V CHORVATSKU  

Termín:  28. 6. 2013 – 7. 7. 2013       

Cena:   6.900,-Kč /dítě do 15 let/, 7.300,-Kč /dospělý/ 

/v ceně: ubytování, doprava, polopenze, cvičení – taneční hodiny/ 

Program: pobyt u moře spojený s orientálním tancem a zdravotním cvičením. Možnost 

výběru nebo účast na obou tanečních hodinách vždy 1x denně.         

 

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO POKROČILEJŠÍ TÁBORNÍKY 

Termín: 8. 7. – 12. 7. 2013 

Určeno: pokročilejším táborníkům od 4. třídy nahoru  

Cena: 1.200,-Kč /v ceně: doprava a vstupné na jednotlivé akce/ 

Program: lanové centrum Gibon park Rožnov p/Radhoštěm, výlet na hrad Helfštýn, turnaj 

v paintballu ve Val. Meziříčí, Bowling – Topas Brumov, koupaliště Duha Pozlovice, Brumov-

Bylnice, celodenní pařba na PC, hry v přírodě aj. aktivity.  

 

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNĚ - ZÁBAVNÝ TÁBOR 

Termín: 8. 7. - 12. 7. 2013 

Určeno: pro děti ve věku 9 - 13 let 

Cena:  650,- Kč (v ceně jsou zahrnuty odměny do soutěží a při 

hledání pokladu, doprava a vstupné do GIBON PARKU, vstupné na koupaliště, materiál na 

tvoření výrobků z pedigu a další náklady.                                                   

Program: sportovní a míčové hry - florbal, kopaná, vybíjená, ringo; výšlap do přírody 

spojený s hledáním pokladu a opékáním; hledání skrytého objektu zvaného keška pomocí 

GPS; návštěva lanového centra GIBON PARK v Rožnově pod Radhoštěm; projížďka na 

kole; návštěva koupaliště v Brumově a také si něco pěkného vyrobíme z pedigu. 



LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PLNÝ HER, ZÁBAVY A VÝLETŮ 

Termín: 15. 7. – 19. 7. 2013 

Určeno: 2. – 5. ročník 

Cena: 950,-Kč /v ceně doprava a vstupné na jednotlivé akce/ 

Program : sportovní a míčové hry na hřišti, zájezd do Galaxie Zlín,koupaliště Duha 

Luhačovice, Brumov-Bylnice, Bowling –Topas club, projížďka na koních 

spojená s prohlídkou stájí v Lipině nebo Francově Lhotě, práce 

s keramickou hlínou-výroba drobných předmětů, jízda zručnosti na 

kolech ve spolupráci s Besipem, návštěva hasičské zbrojnice s praktickou 

ukázkou, hry v přírodě, případně v DDM aj. aktivity. 

  

LETNÍ POBYTOVÝ STANOVÝ TÁBOR VE ŠTUDLOVĚ - S ASTERIXEM A 

OBELIXEM   

Termín: 21. 7. – 27. 7. 2013 

Určeno: pro kluky i holky od 3. třídy 

Cena:    1400,-Kč                

Program: se známými postavami děti prožijí týden plný dobrodružství a zábavy. Čeká je 

spaní ve dvoulůžkových stanových podsadách, večerní táboráky, 

výlety do okolní přírody a na koupaliště a za pomocí dvou hrdinů 

možná i objevení ztraceného města. Podrobné informace všichni 

obdrží po odevzdání přihlášky nebo na tel. 732 132 633 u 

Antonína Strnada.  

 

_________________________________________________________________ 

Info: Přihlášky si vyzvedněte a zaplaťte v DDM Bylnice nejpozději do 20. 6. 2013    

tel.: 577 330 586, 605 433 128, 603 884 271   

web.: ddmbylnice.hyperlinx.cz, e-mail.: ddmbru@zlinedu.cz 
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