
 
 

Hledáte tábor, který je konstruktivní, poutavý a zábavný?  
  

To a ještě mnohem více FasTrack®Camps nabízí dětem ve věku 3-8 let. V rámci našeho 

zábavného interaktivního dobrodružství budeme děti rozvíjet v programu, který je 
sestaven na základě studií předních vědců. Využijte "Okno příležitosti", ve kterém se 
vaše dítě nachází! 
 

FasTrack®Camps představují pro děti první zkušenost s příměstským táborem. Soustředí 

se na to, aby se malí studenti po celou dobu dobře bavili a zároveň měli příležitost 
objevovat svět kosmonautů, lékařů, paleontologů nebo mezinárodních cestovatelů. Každý 
den je plný energických, interaktivních a vzrušujících aktivit, které rozvíjí FasTrack® 
Advantages, jež jsou tak zásadní pro úspěch v 21. století. Studenti tráví každý den několik 
hodin tvorbou, pohybem, diskutováním a experimentováním, a proto jsou pro ně kempy 
celoživotním zážitkem! 
   

      Postaráme se o vaše děti každý den od 8.00 -17.30 h. 
      Individuální přístup zajistí skupinky 4 až 8 dětí.  
      Rodiče zjistí, že FasTrack Camps je místo pro jejich děti.   

  
 V roce 2016 nabízíme letní tematické tábory v 8 termínech. 
   

4.7. – 8.7.            Mladí vědci                        1.8. - 5.8.         Vesmír  
11. 7. - 15.7.        Vesmír               8.8. - 12.8.       Mladí vědci 
18.7.  – 22.7.       Lidské tělo            15.8. - 19.8.      Letem světem II.  
25.7. –  29. 7.      Letem světem I.       22.8. - 26.8.      Lidské tělo 
        
Přáli byste si jiné téma ve vámi zvoleném termínu?  
Kontaktujte nás a třeba najdeme společně nějaké řešení!  
 
 

Letem světem I  -  Vítáme Vás na palubě Supersonic ! 
Naše Azorka a vy FasTracKids objevitelé poletíte na úžasná místa  
ve světě. Navštívíte Itálii, Brazílii, Egypt a USA. Poznáte slavné 
památky, jako např. římské Koloseum, šikmou věž v Pise, ... , 
ochutnáte zajímavá jídla a naučíte se nové hry.  Sestavili jsme  
i cestovatelský jídelníček.      

  
Vesmír 
 "FasTronauti" si nejprve vyrobí skafandry a raketu, aby se mohli 
ohybovat, cvičit a pracovat v prostoru jako praví astronauti z NASA. 
Během cesty dalekým vesmírem se seznámí s řadou planet a 
souhvězdí. Na základě svých zkušeností z návštěvy v planetáriu si 
sestaví vlastní model sluneční soustavy.  Na konci týdne navštívíte 
FasTracKids vesmírnou stanici. 
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Mladí vědci 
  
Paleontolog Dr. Dino provede FasTracKids vědce světem 
pravěkých ještěrů a seznámí nás se svým kamarádem, létajícím 
ještěrem, Terrencem. Nenechte si ujít návštěvu ve FasTracKids 
Dinosauřím muzeu, kde děti představí své projekty. 

    
   
Letem světem II 
  
Nechte své dítě rozvíjet jeho fantazii při cestování do různých zemí 
světa a zjišťování, jak se tam žije zdejším dětem. V závěru týdne 
nás čeká společná návštěva FasTrack Mezinárodní Expo. 
 

    
Lidské tělo 
Vaše dítě bude zkoumat různé části těla (kostru, dýchací, trávicí, 
oběhový a nervový systém), objevovat lidskou anatomii a zároveň se 
učit, jak si vytvořit zdravé návyky. Během týdne se FasTracKids 
seznámí také se zdravotnickou technologií a odbourají strach z 
návštěvy lékaře. 
  

  
Na začátku a na závěr týdne dostanete písemný přehled o tématech dne. Videa z kempu 
Vám pošleme po jeho skončení. 
  
  
Cena kempu:  celodenní kemp ...    3.900 Kč /týden 
      půldenní kemp .....  1.950 Kč /týden (bez oběda)  

    1 celý den ...........    950 Kč 
                        
 Přihlásit se můžete, na kolik dnů budete potřebovat. Minimální účast je 1 celý den. 
                        
 
V ceně kempu jsou zahrnuty zdravé svačinky, oběd v bio kvalitě, který pro děti  
připravuje firma Bionea, pitný režim, materiály na kreativní činnost, zážitková videa, 
tematické přehledy,…  
  
Místo si rezervujte, co možná nejdříve osobně, telefonicky, emailem nebo přes náš 
kontaktní formulář.   
 

Těšíme se na vás ve FasTracKids centru rozvoje Nové Butovice. 
 
 

V Hůrkách 2145/1  +420 - 604 815 472 
Nové Butovice   Praha5@FasTracKids.cz   
158 00  Praha 5    www.FasTracKids.cz   
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