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Letný tábor SunnyGames

Slovensko, Nitriansky kraj, Tesáre
TERMÍN: 13.7. - 20.7.
8 dní / 7 nocí
CENA: 228 €
Ubytovanie v chatke, strava 5x denne + pitný režim, animátori, zdravotník, program, materiálno - technické
vybavenie, ceny do súťaží, foto z tábora k stiahnutiu na internete, atrakcie, nafukovacia horolezecká stena,
nafukovacie kombo, hostia

Doprava: individuálna alebo autobusová z BA, TT, ZA, PB, PU, DCA a TN
Možnosť dokúpenia: za príplatok 2,80€ komplexné cestovné poistenie ECP (storno, prerušenie cesty, úraz,
zodpovednosť za škodu), za príplatok 10€ ubytovanie na hlavnej budove, za príplatok 5€ táborové tričko, za
príplatok 25€ výlet do Action Parku Čuňovo
Doporučený vek 9 - 15 rokov

Podrobnosti o tábore:
dopoludnie: tréningy, workshopy a atrakcie (podľa vlastného výberu)
popoludnie: bláznivé hry v mestečku Funny Town
večer: večerné hry, galaprogramy, disco, nočné hry
Workshopy: turistický/eko workshop, Sunny rádio, Chill zóna, divadelný workshop, tvorivé dielne, tanečný
workshop, športový workshop, vlogerský workshop
Atrakcie: strelnica, štvorkolka, nafukovacia horolezecká stena, nafukovacie kombo, body zorbing, aquazorbing, kino, Game zóna, Obrí hokej, trampolína
Tréningy: basketbal, futbal, tenis, florbal, vybíjaná, badminton, stolný tenis, tanečné tréningy
Náš najväčší tábor opäť prináša kopu nových workshopov a atrakcií, ktoré si každý deň mixuješ podľa seba.
Zarábaj slnečné mince ušami, cibri jemnú motoriku v tvorivých dielňach, absolvuj ľahkú turistiku, natáčaj vlog,
športuj, hraj v divadle alebo tancuj. Novinku máme aj pre náročných - otvárame novú Game zónu a naša Chill
zóna nadobúda nový chillový rozmer. Teší sa na teba veľký zohratý animačný tím a tebe nezostáva nič iné, ako
vziať kamoša či kamošku a pridať sa k nám už na V. ročníku bláznivých hier SunnyGames. Gamesácky jarmok
čaká upgrade a novinkou bude aj večerná opekačka. Poznáš niečo zábavnejšie než farebný Color run Tesármi
alebo letnú párty s priateľmi plnú UV farieb? Tešiť sa tiež môžeš na nové táborové tance, karneval a výlet plný
atrakcií v Action Parku v Čuňove.
Poskladaj si svoj vlastný ideálny program tábora. Ráno si zahraj futbal, vysielaj naživo v Sunny rádiu a na záver
sprav nový rekord na lezeckej stene alebo začni tanečnými tréningami, natoč a zostrihaj nový vlog na náš You
Tube kanál a v poobednom odpočinku sa povoz na štvorkolke. Zabav sa s novými kamošmi a peckovými starými a aj novými animátormi. A to nie je všetko! Zábava bude gradovať v Action parku v Čuňove. Ak ste pripravení na skvelé leto s kamošmi a kamoškami, bez rodičov, tak už len vyberte tento správny termín.

