PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2
PRO DĚTI OD 4 – 10 LET
TRVÁNÍ TÁBORU: 5 dní (po – pá)
27. – 31. 7. 2015
Příjezd dětí na ranč: 8:00 – 9:00 hod.
Odjezd dětí domů: v 16:00 hod.

KDE: Meadow Ranch
Paseky 148
763 11 Želechovice nad Dřevnicí
www.meadow-ranch.com
(Možnost dopravy dětí z Fryštáku na ranč a zase zpět, 5 míst)

CENA: 2.500 Kč
V ceně zahrnuto: - jídlo (dopolední svačinka, oběd, odpolední svačinka)
- pitný režim
- všechen materiál na tvoření
Ahoj Indiáni a cowboyové!
Minulý rok jsme dělali vše proto, abychom našli poklad, který byl před
mnoha a fůůůrou lety zakopán někde v prostorách dnešního Meadow ranče. Ikdyž
jsme šli po tajných stopách a zdálo se, že to máme v kapse, starý Indián ze západu na
nás seslal deštivou smršť a bohužel naše pátrání bylo překaženo. Nás to však
neodradí a letos se do toho pustíme zase! Věřím, že tentokrát už to vyjde a my ten
poklad najdeme! Proto svolávám všechny Indiány a cowboye z minulého roku, ale i
nové, kteří také dychtí po honbě za pokladem!
.

PŘIHLÁŠKY A VÍCE INFORMACÍ NA tel. 736 431 169
e-mail: t.svaca@seznam.cz

Tábor je vhodný pro všechny zkušené (= westerňáci
z minulého roku) ale i nezkušené Indiány a cowboye, co
mají zájem se neustále zdokonalovat ať v jízdě na koni, či
v chytání býka do lasa, ale především pro ty, kteří mají
chuť a sílu v hledání pokladu!
Honba za pokladem začíná poslední týden v červenci, a
bude trvat tak dlouho, dokud poklad nenajdeme.
Maximální obsazenost je 12 Indiánů/ cowboyů!

NA DĚTI ČEKÁ TÝDEN PLNÝ:
 Zábavy, her a výtvarného tvoření ve
westernovém stylu
 Seznámení se životem na ranči
 Ježdění na mustangovi
 Koupání v řece (v bazéně)
 Stavění vodní hráze
 Střílení lukem a chytání býků do lasa
 Učení Indiánského písma
 A HLAVNĚ hledání pokladu!!

