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ŠKOLY V PŘÍRODĚ
SPORTOVNÍ KEMPY 
PObYTOVé TábORY 
VýMĚNNé EVROPSKé PObYTY

zážITKOVé PROgRAMY 
VĚDA A TEChNIKA zábAVNOU FORMOU
PŘIROzENé zAPOJENÍ CIzÍCh JAzYKů
MODERNÍ SPORTOVNÍ VYbAVENÍ



PRAhA

AREáL KOŘENOV

čESKý RáJ EDEN KRKONOŠE

 9 15 let zkušeností s dětskými pobytovými projekty
 9prověřené lokality s nejlepšími zkušenostmi
 9 tým profesionálních lektorů, instruktorů a animátorů
 9 zapojení klíčových kompetencí RVP
 9přirozená výuka jazyků 

V NAŠICh AREáLECh MůžETE zAžÍT
 9 crazy bubbles
 9 inline bruslení
 9wakeboarding
 9 paddleboarding
 9 nerf arena

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

 9 klokaní boty
 9 spikeball 
 9motokáry
 9 segway 
 9 kanjam

 9 slackline
 9 lukostřelba
 9 parkour
 9 výlety 
 9 rybaření

 9Space Tom
 9 tradiční aktivity 
(míčové sporty,  
atletika, raketové  
sporty atd.)



KEMPY NA SEčI

ŠTÍŘÍ DůL DAŇKOVICE DLOUhý

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.

#zazitkynezastavis



KONDIčNÍ keMPy

Dopoledne makačka a odpoledne nabité zážitky!

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.

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA: základní gymnastika, atletika, obratnost, rozvoj základních pohy-
bových 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.


