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Letní příměstské campy v Oáze Říčany 2022 
 

V průběhu letošních letních prázdnin opět pořádáme již tradiční příměstské tábory v areálu 
Oázy Říčany. Náš tábor je určen dětem, které mají rády pohyb a zábavu. Letos vypisujeme 
celkem 6 turnusů, které proběhnou pouze při počtu 10 a více přihlášených dětí. Příměstský 
tábor probíhá od pondělí do pátku - v případě zájmu je možné se přihlásit pouze na 
jednotlivé dny. Rodiče mohou děti přivést od 7:30 do 8:30 a odpoledne si je vyzvednout v 
16:00 - 17:30. Každý den je pro děti připraven bohatý program – jízda na kole (není povinná), 
výuka základů tenisu (tenisovou raketu a kolo musí mít každý své), stolní tenis, badminton, 
pétanque, různé zábavné a sportovní hry (včetně přehazované na hřišti pro plážový volejbal). 
Tábor je určen pro děti od 5 do 14 let. 

Děti jsou rozdělené do více skupin (5- 8 dětí ve skupině) a během dne „rotují“ po 
jednotlivých aktivitách. V případě, že některá aktivita je pro dítě nevhodná (např. jízda na 
kole), je nahrazena jinou činností. Při hezkém počasí tráví děti více času u bazénu (pod 
dohledem instruktorů). Výhodou je i dostatečné zázemí pro případ deště, tenisová hala a v 
prostorách horní restaurace lze hrát různé stolní hry. Každý turnus je zakončen soutěžemi, 
děti dostanou diplomy a sladkosti. 

Po celý den mají děti zajištěný pitný režim a stravování přímo v Oáze (2 x svačina včetně 
ovoce, oběd). Děti se stravují venku na terase, popřípadě v horní restauraci, která je 
rezervována pouze pro příměstský tábor. 

 

Cena za celý týden činí: 
3.750,- Kč 

Splatnost nejpozději 30. 6. 2022. 

 

 
 

Slevu 250,- Kč obdrží děti, které se zúčastní více turnusů (slevu lze uplatnit až na druhý a 
další turnus), sourozenci a děti které navštěvují tenisovou školu při Oáze Říčany. 

Výše uvedené slevy se nedají sčítat. Nejvyšší možná sleva je 250,- Kč.   

 

Storno podmínky 

Vrácení 60% zaplacené částky v případě onemocnění po předložení lékařské zprávy. 

Vrácení 80% zaplacené částky v případě neuskutečnění tábora z důvodu pandemické situace. 
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Termíny letních příměstských táborů 2022 
 
1)  11. 7. – 15. 7.  (4., 5. a 6. turnus proběhne pouze při účasti minimálně 10 dětí) 
2)  25. 7. – 29. 7. 
3)  1. 8. – 5. 8. 
4)  8. 8. – 12. 8. 
5)  15. 8. – 19. 8. 
6)  22. 8. – 26. 8. 
 
 

Počet míst je omezen! 

 
Vyplnění přihlášek probíhá v roce 2022 pomocí online formuláře na www.oazaricany.cz.  
 
Více informací obdržíte u šéftrenéra Vítka Ptáčka: ptacek@oazaricany.cz, tel.: 721 530 462. 
 
Děkujeme za pochopení  a těšíme se na Vás v Oáze Říčany! 
 
 


