VĚKOVÁ KATEGORIE
8 - 13 LET
____

Netradiční
příměstský letní
tábor kombinující
programování,
elektroniku,
mikropočítače
a pohybové aktivity.

17. 8. – 21. 8. 2020
POLYTECHNICKÝ
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

____

Zkušenost
s programováním
není podmínkou.
____

CENA 2 990 Kč

• STEM • experimenty – měření vlhkosti půdy, systém
pro zavlažování rostlin • BBC Micro:Bit • programování
v jednoduchém blokovém jazyce • programování
v populární hře Minecraft • indoroové/outdorové
sportovní aktivity • celodenní výlet do přírody
• prohlídka moderního science centra IQlandia

PŘIHLÁŠKA
TABOR.CVLK.CZ

STŘEDNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA,
LIBEREC, NA BOJIŠTI
15, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
Na Bojišti 15
460 10 Liberec 3
IČ 00671274
Více informací na tel.
+420 724 993 635
www.cvlk.cz

Popis příměstského tábora
Hlavní program příměstského tábora je založen na konceptu STEM,
který kombinuje přírodní vědy, techniku a matematiku.
Děti budou tvořit vědecké experimenty jako například měření vlhkosti
půdy - pod vedením odborného lektora vytvoří automatický systém
zavlažování rostlin. Budeme používat zařízení BBC Micro:bit
a programovat v jednoduchém blokovém jazyce. Ve stejném jazyce
se naučí programovat také v populární hře Minecraft, kde se hravou
formou seznámí se základními principy programování.
Během sportovních aktivit se zaměříme na rozvoj pohybových
schopností – vytrvalosti, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly.
Do programu budou zařazeny netradiční soutěžní disciplíny, hry,
herní činnosti, průpravná cvičení. Společně si zahrajeme
např. florbal, fotbal, basketball, vybíjenou, přetahovanou, stolní tenis,
badminton či ringo. Pohybové aktivity budou vybrány a následně
zařazeny do programu dle počtu přihlášených dětí. Každý bude mít
svou vlastní sportovní kartu, do které se budou zapisovat průběžné
výsledky soutěží, dovedností a schopností.
Společně podnikneme celodenní výlet do Jizerských hor spojený
s návštěvou horské záchranné služby. V rámci exkurze
se vydáme na prohlídku do moderního science centra iQLANDIA.
Na závěr proběhne vyhodnocení (diplomy, ceny).
Tábor je vhodný pro děti ve věkové kategorii 8-13 let. Zkušenost
s programováním není podmínkou. Program zajišťují odborní
lektoři.

Program
17. 8. – 21. 8. 2020
Pondělí 17. 8. 2020

• Sportovní indoorové/outdoorové aktivity
• STEM - Úvod do programování

Úterý 18. 8. 2020

• Sportovní indoorové/outdoorové aktivity
• STEM - Experimenty a stavění

Středa 19. 8. 2020

• Celodenní výlet do Jizerských hor
• Návštěva horské záchranné služby

Čtvrtek 20. 8. 2020

• Sportovní indoorové/outdoorové aktivity
• STEM - Programování v Minecraftu

Pátek 21. 8. 2020

• Sportovní indoorové/outdoorové aktivity,
vyhodnocení (diplomy a ceny)
• Prohlídka libereckého science centra
iQLANDIA

Změna v programu příměstského tábora vyhrazena.
Příměstský tábor probíhá denně od pondělí do pátku od 8:00
do 16:00 hodin. Dohled nad dětmi od 7:30 do 16:30 hodin.
Místo konání: Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15,
příspěvková organizace
Minimální počet dětí pro realizaci příměstského tábora je 10 dětí.
Maximální počet je omezen na 25 účastníků.

Přihlášení a kontakty
Přihlášku na tábor je možné provést prostřednictvím webových
stránek tabor.cvlk.cz nejpozději do 31. 7. 2020. Po vyplnění
elektronické přihlášky Vám budou zaslány bližší informace a další
pokyny do e-mailové schránky.
Kontaktní osoba
Iva Čeloudová, koordinátorka pro vzdělávání
SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace
GSM (+420) 724 993 635
iva.celoudova@cvlk.cz

Cena tábora
Účastnický poplatek činí 2 990 Kč/1 dítě.
Uvedená cena zahrnuje
Nabídnutý 5 denní program (vstupné do iQLANDIE zahrnuto v ceně),
odborné lektory, pomůcky, materiál a technické vybavení, se kterými
budou děti pracovat, stravu (oběd) a pitný režim po dobu konání
příměstského tábora, včetně obědového balíčku v rámci celodenního
výletu.
Storno poplatky
Při odhlášení účastníka po 31. 7. 2020 může být účtován stornovací
poplatek až do výše 100 % z celkové ceny tábora. Stornovací poplatek
Vám nebude účtován, seženete-li za své dítě náhradníka (změna
účastníka bude provedena bez poplatku).

