
Organizace NA DLANI spolu s organizací DOMINO
a organizací EDUCOL pro Vás připravily

POBYTOVÉ TÁBORY
Nabízíme vše, co k táboru patří, s námi jede vždy báječná kamarádská atmosféra, děti budou 
mít péči těch nejlepších profesionálních vedoucích, kvalitní zázemí ve formě hotelového ubytování 
a výtečnou stravu, výlety do kouzelných lesů, nebude chybět skvělá diskotéka. S námi se nebudou 
nudit jak holky, tak kluci ve věku 6-15 let. Těšíme se na Vás na horské chatě Bílá v Beskydech! 

Cena: 3.500,- Kč

1. TAJNÍ AGENTI Termín: 1. 8. – 7. 8. 2021

2. CRAZY DANCE Termín: 1. 8. – 7. 8. 2021
 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Nabídku příměstských táborů ve městech Zlín, Otrokovice, Slušovice a Chvalčov najdete 
na www.idomino.eu, sekce volnočasové aktivity – tábory.

JEDNODENNÍ VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE
Nabídka jednodenních seminářů bude aktualizovaná na našich webových stránkách 
www.nadlani.net. Semináře budou vždy přizpůsobeny aktuální epidemiologické situaci.
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AKTIVIZAČNĚ VZDĚLÁVACÍ TÝDENNÍ 
POBYT a TERAPEUTICKÝ POBYT
Určeno pro dospělé i samostatné děti 8 - 18 let.
Máte rádi sluníčko, písečné pláže, moře a skvělou zábavu? Tak s námi vyrazte do letoviska 
LIDO DI DANTE, které se se nachází v oblasti Emilia-Romagna asi 150 km jižně od Benátek, 
12 km od Ravenny, v nejúrodnější části Itálie, Pádské nížině. Kemp Classe je situován na okraji 
městečka a je kompletně zastíněn listnatými stromy. K pláži vede od kempu cestička piniovým le-
síkem, který je součástí chráněné krajinné oblasti Delta del Po. Pláž je vhodná i pro nejmenší děti. 
Vzdálenost pláže od kempu je cca 200 m. Nedaleko se nachází zábavný park Mirabilandia.

Ubytování: v mobilních bungalovech pro 4 - 5 osob. Každý bungalov má vlastní sociální zařízení. 
Odjezdy ze Zlína, Otrokovic, Uherského Hradiště, Nového Jičína, Šumperku. Dle dohody lze 
i po trase. Doprava z ČR je klimatizovaným autobusem.
Termín: 26. 06. – 04. 07. 2021  / 03. 07. – 11. 07. 2021 Cena: bude upřesněna

CENA ZAHRNUJE: ubytování včetně energií, dopravu autobusem, stravování formou plné 
penze z českých potravin (včetně pitného programu pro děti – sirupy, čaj), pojištění, animační 
programy, vstup do bazénu, povlečení a ručníky. 

CENA NEZAHRNUJE: pronájem lehátka u bazénu, klimatizaci v bungalovu, vstupné do zá-
bavního parku Mirabilandia.
O děti se starají zkušení pedagogové s praxí a zdravotnický personál. 

AKTIVIZAČNĚ VZDĚLÁVACÍ 
VÍKENDOVÉ POBYTY
• 25. 06. - 27. 06. 2021 Hotel Harmonie Luhačovice
• 23. 07. - 25. 07. 2021 Hotel Harmonie Luhačovice
• 06. 08. - 08. 08. 2021 Hotel Harmonie Luhačovice

V rámci pobytu u moře a víkendového pobytu budete mít možnost vzdělávacích, aktivizačních 
a zážitkových aktivit: 
• Příležitost ke splnění vzdělávacích povinností (24 hodin) které ukládá novela zákona  

č. 359/1999 Sb. 
• Poradenská podpora (možnost individuálních konzultací s odbornými pracovníky – psycho-

terapeut, speciální pedagog) 
• Vzájemná sdílení, výměny zkušeností 
• Aktivizační program pro děti – zajišťují zkušení pedagogičtí pracovníci 

Bližší informace k nabídce vám rády poskytnou vaše klíčové pracovnice nebo pracovnice  
v kanceláři organizace NA DLANI na tel. 731 918 258 nebo emailu info@nadlani.net.

http://code-industry.net/

