
Centrum nadání ve spolupráci s Mensou ČR vás srdečně zve na pobytový zábavně-
vzdělávací camp rozvoje rozumových schopností s volitelným programem. 

 
 
 
 
 
             

 
 
 
 

 
 

 

IV. LETNÍ CAMP 
pro 

NADANÉ DĚTI  
8 – 16 let 

neděle 21. až sobota 27. 
července 2013 

 

Naším cílem je citlivý přístup a spokojenost všech účastníků 
 
UBYTOVÁNÍ: je zajištěno v hotelu SPORT ve Zbraslavicích. Areál rekreačního a sportovního 
střediska je v příjemném prostředí u lesa a jeho součástí je i rybník vhodný ke koupání. K dispozici 
budeme mít 2 společenské místnosti a sportoviště v areálu hotelu. Budova hotelu je nově postavená, 
čistá. Vždy 2 pokoje mají společnou chodbičku, WC a koupelnu se sprchou. 
http://www.zbraslavice.eu/ 
STRAVA: 5x denně s celodenním pitným režimem v hotelu.  
 
PROGRAM: bude složen částečně z aktivit společných všem (týmové hry), ale velký prostor 
bude dán i individuálním zájmům dětí. Budeme dětem nabízet současně několik různorodých 
aktivit, z nichž si může každý zvolit tu, která ho nejvíc zajímá. 
• Společné setkání nadaných dětí 
• Zábavné testy, šifry, kvízy, hlavolamy 
• Tvůrčí psaní, zlepšení slohu, autorské soutěže (povídka, námět) 
• Rétorika, debatní dovednosti, přednášky, diskuze, nově i „debatní kroužek“ 
• Dračí doupě, MAGIC a další hry rozvíjející strategii, taktiku a rétorické schopnosti 
• Deskové a karetní hry – DIXIT, ZAKÁZANÝ OSTROV, DORN, OSADNÍCI Z KATANU, 

BANG, UBONGO a další ch 30 her pro rozvoj různých typů inteligence 
• Výtvarné projekty 
• Hry v přírodě, průběžné soutěže týmů i jednotlivců o zajímavé ceny 
• Filmový klub 
• Herecké etudy 
• Pro zájemce letos nabízíme ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH TANCŮ 

CENA: 3.850,- Kč při přihlášení a zaplacení do 31.3. 2013 
4.050,- Kč při přihlášení a zaplacení do 14.6. 2013  
4.250,- Kč při přihlášení a zaplacení po 15.6. 2013 

DOPRAVA: VLASTNÍ  Vzhledem k tomu, že v minulých letech byli účastníci campu 
z různých částí ČR, není možné objednat společný autobus. 

KONTAKT: Dana Havlová, místopředsedkyně Mensy, Tel: 607 886 874 
  dana.havlova@mensa.cz 
PŘIHLÁŠKA: http://www.centrumnadani.cz/aktivity/campy-deti.html 


