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Letný tábor SunnyForestCamp
Slovensko, Trenčiansky kraj, Nemšová

TERMÍN: 5.8. - 10.8.
6 dní / 5 nocí
CENA: 194 €
ubytovanie, strava 5x denne + pitný režim, animátori, zdravotník, program, materiálno - technické vybavenie,
ceny do súťaží, foto z tábora k stiahnutiu na internete,
program lesníckej pedagogiky

Doprava: individuálna
Možnosť dokúpenia: za príplatok 2,80€ komplexné cestovné poistenie ECP (storno, prerušenie cesty, úraz,
zodpovednosť za škodu), za príplatok 5€ táborové tričko, za príplatok 15€ výlet do Trenčína s návštevou hradu a
letného kúpaliska
Doporučený vek 8 - 14 rokov

Podrobnosti o tábore:
SunnyForestCamp je náučno-tvorivý tábor v prírode. Ak ťa lákajú neprebádané tajomstvá našej prírody a túžiš
trošku po poznaní aj cez prázdniny, uteč s nami v lete do ”divočiny”. Predstavujeme vám novinku tejto sezóny v srdci lesov Bielych Karpát - tábor SunnyForestCamp, ktorý je ako stvorený pre výbornú polohu a prekrásne
prostredie zámočku Antonstál.
V tábore sa nadýchaš čistého vzduchu, zahĺbiš sa do zvukov lesa a pomocou praktických rád a špeciálnych trikov porozumieš tajným znameniam prírody. Príroda je nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie a údivu. Nikdy
nevieš, kedy ti príroda pripraví nejaké prekvapenie a ty sa budeš musieť vysporiadať s nástrahami, ktoré ti prinesie. Podľa znamení počasia zistíme, či nám hrozí nebezpečenstvo a ak si sa ešte nestretol s tým, ako poskytnúť
človeku prvú pomoc, naučíme ťa aj toto.
Nadobudnuté znalosti a splnené úlohy si môžeš zapísať do svojho Bláznivého sprievodcu dobrodruha, ktorý si
budeš vytvárať počas celého trvania tábora. Práve aktívna časť odpočinku je vhodný čas na jeho vypĺňanie a
splnenie úloh ako tvorba herbáru, odtláčanie listov, vytváranie vlastných prírodných úkazov a mnoho ďalšieho.
Môžeš získať Ocenenie zvedavého prieskumníka, alebo ak si správny bádateľ, nájdeš Poklad koktavého mudrca.
Alebo máš nápad ako vytvoriť cestičku pre vodu? Budeme ťa potrebovať.
Súčasťou tábora bude aj program odborníkov z lesníckej pedagogiky, ktorí sa nám budú počas týždňa venovať a
budú mať prichystané pre nás rôzne zaujímavé úlohy, ktoré spolu budeme plniť.
Tábor je zameraný na zoznámenie sa s prírodou a reštartovanie zmyslov - zrak, sluch, čuch, chuť ako aj psychohygiena pre tých, pre ktorých jediným zámerom cez prázdniny je telka, mobil, tablet a internet. Prostredníctvom
účelových hier a aktivít zapojíš jednotlivé zmysly - hľadanie pokladu, rozlišovanie potravín čuchom, počúvanie
zvukov prírody, vnímanie prostredia dotykom a pod. Na tábore zapojíme našu myseľ a aj činnosť rúk. Absolvuješ aj strategické hry (orientácia v prírode a logické kvízy), ale aj praktické a tvorivé činnosti (stavba príbytkov alebo kreatívne činnosti v prírode). Náučná zložka pozostáva z praktických rád a vysvetlení prírodných zákonov počas jednotlivých aktivít, ako aj základné pravidlá prežitia v prírode. Aby sme to s náukou neprehnali,
plánujeme aj výlet do Trenčína s návštevou hradu a kúpaliska. Nejaký ten suvenír si môžeš doniesť aj z gazdovstva Uhliská, ukážu a porozprávajú nám o zvieratkách z gazdovstva, o výrobe syrov, dojení ovečiek a kôz. Môžeme vyskúšať aj vodenie na koníkoch, ochutnávku syrov a zhodnotíme ako výborne tam varia :-)

