
Sportoviště města Sušice pořádá o jarních prázdninách příměstský tábor. Pokud budete mít zájem pro Vaše 

dítě, včas si tábor zarezervujte na recepci bazénu. Cena tábora je 1950,- Kč. Kromě středy, kdy je celodenní 

výlet na minigolf a únikovou hru v Plzni Plasy, mají děti zajištěný každý den teplý oběd. 

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – PROGRAM 

TERMÍN: 6. – 10. 8. 2018 – CELODENNÍ VÝLET NA MINIGOLF A ÚNIKOVOU HRU PLZEŇ 

PLASY 

     PONDĚLÍ 

       8:00 – 10:30 hod. plavecká výuka 

     10:30 – 11:30 hod. oběd 

     11:30 – 16:00 hod. sportovní hry venku nebo v tělocvičně dle počasí 

     16:00 hod. předání dětí rodičům na recepci bazénu 

 

     ÚTERÝ 

       8:00 – 10:30 hod. plavecká výuka 

     10:30 – 11:30 hod. oběd 

     11:30 – 16:00 hod. sportovní hry venku nebo v tělocvičně dle počasí 

     16:00 hod. předání dětí rodičům na recepci bazénu 
 

     STŘEDA – celodenní výlet 

                         Minigolf a úniková hra Plzeň Plasy - 7:30 odjezd – 20:00 (20:30) návrat - budeme psát SMS 

                         Oběd je zajištěn i na tento den, dejte dětem svačinu a pití na celý den!!! 

                                                     

   ČTVRTEK 

       8:00 – 10:30 hod. plavecká výuka 

     10:30 – 11:30 hod. oběd 

     11:30 – 14:00 hod. sportovní hry venku nebo v tělocvičně dle počasí 

     14:00 – 16:00 hod. kino 

     16:00 hod. předání dětí rodičům na recepci bazénu 

 

     PÁTEK 

       8:00 – 10:30 hod. plavecká výuka 

     10:30 – 11:30 hod. oběd 

     11:30 – 16:00 hod. sportovní hry venku nebo v tělocvičně dle počasí 

     16:00 hod. předání dětí rodičům na recepci bazénu 

 

Dětem dejte svačinu a pití na celý den. Sportovní oblečení, obuv do tělocvičny, pokrývku hlavy a pohodlný sportovní 

batoh. Dbejte na to, ať mají děti dostatečné množství pití s sebou. Plavky a ručník si děti budou nechávat celý týden 

na bazénu. My jim plavky usušíme. Snažíme se, abychom to dětem i Vám co nejvíce zjednodušili a zpříjemnili. Teplé 

obědy mají zajištěné na pondělí, úterý, středa, čtvrtek a pátek. 


