
PRO DĚTI OD 7 DO 14 LET 

1. termín:  15.7. – 19.7. 2019  

2. termín:  22.7. – 26.7. 2019 
V době:  8.00 – 17.00 hodin 

Místo:  Studijní centrum BASIC, 

příroda a okolí Č. Budějovic 

Cena:  3 300 Kč 

Přihlášky:  c.budejovice@basic.cz 

Více informací získáte u pořadatele Studijní centrum BASIC 

České Budějovice ; www.taborybasic.cz; na t.č. 607 938 349 

Náplň tábora: dobrodružná výprava za sluchátkem 
s poznáváním města Českých Budějovic, jeho okolní přírody 
i odkrýváním nepochopených tajemství školního učiva 
Stravování:  obědy, svačiny, ovoce, pitný režim  
Tábor povedou lektorky SC BASIC a studenti LF v Plzni. 
 
Pořadatel:  Studijní centrum BASIC  
        Senovážné náměstí 9; České Budějovice 

      t.č.: + 420 607 938 349 
       e-mail: c.budejovice@basic.cz 

mailto:c.budejovice@basic.cz
http://www.taborybasic.cz/
mailto:c.budejovice@basic.cz


Zveme všechny zvídavé děti na příměstský tábor BASIC v duchu příběhů Macha a 

Šebestové, které, jako všechny „školáky“, láká dobrodružství a luštění záhad. 

… Machovi a Šebestové se rozbilo sluchátko.  Ztratil se jim totiž od sluchátka 

„špagát“! „Co je to ten špagát? Kouše? …“, zdá se, že tu máme první malou 

překážku … 

Každý den budou děti poznávat nová místa, nová slova, budou tvořit táborový příběh 

a nacházet část ztraceného „špagátu“, který je dovede, k čemu … no to se právě 

musí VYLUŠTIT! A nebude to úplně jednoduché. Bude potřeba dát hlavy dohromady, 

zapojit představivost, nahlédnout do moudrých knih i zavzpomínat na školní učivo. 

Děti tábor obohatí o nové kamarády, zajímavé zážitky i radost z úspěšného řešení 

nejen jazykových záhad. Zažijí dobrodružství i při „nocování v BASICu“ před 

posledním dnem tábora a před čtením na dobrou noc si znovu připomenou prožité 

táborové chvíle s BASICem. 

Táborem provedou kvalifikované lektorky a zkušení táboroví vedoucí 
 Tereza Kubíčková, lektorka SC BASIC, táborová vedoucí s 10 lety praxe v organizování a 

vedení dětských táborů a kroužků 
 Mgr. Eva Marchalová, učitelka SC BASIC s dlouholetými zkušenostmi s organizováním akcí  
 Michaela Štěpanyová, studentka LF v Plzni, absolventka kurzu záchranář/ PP, členka týmu 

Dětský úsměv, lyžařská instruktorka 
 Dalibor Říha, student LF v Plzni, absolvent kurzu záchranář/ PP, praxe s vedením dětských 

skupin a organizováním akcí pro studenty 

 
Těšíme se na Vás! 

Studijní centrum BASIC - České Budějovice, z s. 
Senovážné náměstí 9, České Budějovice 
t.č.: + 420 607 938 349  
e-mail: c.budejovice@basic.cz 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PŘIHLÁŠKA na příměstský TÁBOR BASIC  

Přihlašuji na TÁBOR BASIC  v  termínu 15.7. – 19.7. 2019 / 22. – 26. 7. 2019* 

svou dceru / svého syna*  

…………………………………….……………………….. rok narození…………………. 

Jméno/ kontakt na zákonného zástupce  ……………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

a souhlasím s nocováním ve SC BASIC ČB          ANO  /   NE* 

V Č. Budějovicích dne …………….. Podpis…………………………… matka/ otec*  

*nehodící se škrtněte 
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