
 

 

Hledáte příměstský tábor, který je poutavý, zábavný a zároveň poučný? 

FasTrack®Campsnabízí dětem ve věku3 až 8 letzábavné a energické zážitky, díky kterým se 

mohou vzdělávat i o prázdninách. Nedávné studie ukazují, že studenti, kteří se o prázdninách 

neučí, mohou pozapomenout až šest měsíců vzdělávání! 

Každý den ve FasTrack®Camps je plný interaktivních a vzrušujících aktivit, kdy mají děti 

příležitost objevovat svět paleontologů nebo mezinárodních cestovatelů. Staráme se o to, 

aby se děti při svém objevování nejen skvěle bavily, ale aby zároveň rozvíjely své schopnosti 

a rozšiřovaly si vědomosti. 

 

V letošním roce 2017 mají děti s námi možnost zažít spoustu vzrušujících dobrodružství 

v následujících termínech a na následující témata: 

17.7. – 21.7. Letem světem I. 

7. 8. – 11.8. Letem světem II. 

14.8. – 18.8. Mladí vědci, staré kosti 

 

 

Mladí vědci, staré kosti 

Děti se seznámí s Doktorem Dinem, paleontologem, který je 

bude společně se svým kamarádem Terrencem – létajícím 

pterodaktylem, provázet při jejich objevování prastaré země 

dinosaurů.  

 

Letem světem I. 

Děti budou rozvíjet svou fantazii při cestování do různých zemí 

světa a zjišťování, jak se tam žije zdejším dětem. V závěru týdne 

zorganizují pro své rodičeFasTrack Mezinárodní Expo. 

 

Letem světem II. 

Naše Azorka přivítá děti na palubě Supersonic a spolu poletí na 

úžasná místa na světě. Navštíví Itálii, Brazílii, Egypt a USA. 

Poznají slavné památky, jako např. římské Koloseum, či šikmou 

věž v Pise, ochutnají zajímavá jídla a naučí se nové hry. 

 



 

Veškeré zábavné a vzdělávací objevné výpravy do obdivuhodných světů s námi mohou 

absolvovat všichni dobrodruzi: 

- děti ve věku od 3 do 8 let 

- celý týden od pondělí do pátku nebo jen některé dny 

- denně v době od 8:00 do 18:00 hod 

Přihlásit můžete své dítě/děti na celý týden, ale také jen na některé dny. Minimální účast je 

jeden celý den. 

Cena 

  Celý týdenní turnus: ………… 3.000,- Kč 

  Jeden celý den:……..…………..  650,- Kč 

V ceně jsou zahrnuty svačinky, oběd, pitný režim, materiály na kreativní 

činnosti, tematické přehledy, zážitková videa……. 

 

Turnus bude otevřen při minimálním počtu 4 dětí na den a maximální počet je 10 dětí na 

den. Stejně jako ve FasTracKids programech i u kempů je menší skupinkou účastníků zajištěn 

individuální přístup ke každému dítěti. 

Rezervace:  

Místo si rezervujte co možná nejdříve e-mailem nebo přes kontaktní formulář na našich 

webových stránkách, případně telefonicky. 

 

Těšíme se na vás ve FasTracKids centru rozvoje dětí v Ostravě! 

 

Švabinského 597/17      Tel: 777 47 87 47 

Ostrava – Moravská Ostrava     E- mail: ostrava@fastrackids.cz 

Naproti OC Forum Nová Karolina    Web: www.fastrackids.cz/ostrava 

 

 

https://mapy.cz/zakladni?x=18.2842629&y=49.8320579&z=17&source=addr&id=8839446
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