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ŠKOLY V PŘÍRODĚ

zážitkové programy

sportovní kempy

věda a technika zábavnou formou

pobytové tábory

přirozené zapojení cizích jazyků

výměnné evropské pobyty

moderní sportovní vybavení

Xcamps: www.xcamps.cz, info@xcamps.cz, 737 461 312

9915 let zkušeností s dětskými pobytovými projekty
99prověřené lokality s nejlepšími zkušenostmi
99tým profesionálních lektorů, instruktorů a animátorů
99zapojení klíčových kompetencí RVP
99přirozená výuka jazyků

V NAŠICH AREÁLECH MŮŽETE ZAŽÍT
99crazy bubbles
99inline bruslení
99wakeboarding
99paddleboarding
99nerf arena

99cyklistika
99koloběžky
99skákací boty
99pogo tyče
99street &
break dance

99klokaní boty
99spikeball
99motokáry
99segway
99kanjam

99slackline 99Space Tom
99lukostřelba 99tradiční aktivity
(míčové sporty,
99parkour
atletika, raketové
99výlety
sporty atd.)
99rybaření

AREÁL KOŘENOV

PRAHA

český ráj

Eden Krkonoše

XCAMPS pro školy
Xcamps jsou školy v přírodě, adaptační kurzy, lyžařské
a snowboardové kurzy, sportovní kempy a pobytové tábory,
kdy týmové a sportovní hry kombinujeme s nevšedními zážitky.
Naše aktivity realizujeme v souladu se vzdělávacími oblastmi a klíčovými kompetencemi
RVP ZV. Realizujeme i programy na míru v souladu s průřezovými tématy. Pedagogům
nabízíme aktivní i pasivní účast na programu a jeho tvorbě.
Naše spolupráce je založena na vzájemném propojování a předávání si postřehů,
zkušeností, nových přístupů a způsobů výchovy a vzdělávání. Můžete s námi aktivně
program vést nebo jen aktivně vyhodnocovat vztahy, postavení, role a rozhodování
žáků v určitých situacích při různých aktivitách.
Pro pobyty pečlivě vybíráme lokality s perfektním servisem a přivážíme do nich
zážitky prostřednictvím netradičního sportovního vybavení. Koordinujeme propojení se
zahraničními školami. Základem našich programů je všeobecný sportovní rozvoj,
přirozené učení a zprostředkování nových zážitků.

KEMPY NA SEČI

ŠTÍŘÍ DŮL

DAŇKOVICE

DLOUHÝ

#zazitkynezastavis

KONDIČNÍ kempy
Pobytová sportovní soustředění zaměřená na všeobecný sportovní
rozvoj v zeleném areálu v těsné blízkosti Sečské přehrady.
Ubytování ve srubech s vlastním sociálním zařízením. Přímo v areálu se nachází jídelna
a společenská místnost. Nedaleko areálu je k dispozici tělocvična, fotbalové hřiště, hřiště
na plážový volejbal a hřiště s umělým povrchem.

Dopoledne makačka a odpoledne nabité zážitky!
Sportovní příprava: základní gymnastika, atletika, obratnost, rozvoj základních pohybových dovedností, dětská tabata, dětský aerobik, kruhové tréninky a další prvky základní
pohybové průpravy formou tradičních i netradičních aktivit
Zážitkový program: wakeboarding, paddleboarding, koloběžky, cyklistika, nerf arena,
crazy bubbles, skákací boty, pogo tyče, klokaní boty, spikeball, motokáry, segway, kanjam,
slackline, lukostřelba, parkour, výlety, Space Tom, rybaření, letní kino, táboráky a dětské diskotéky.

