lead camp 2020 – Orlické hory (Zemská brána)
Termín:
1. turnus: NÁVRAT NINDŽŮ (mladší) - 2. 8. - 8. 8. 2020 (7 dní, 6 nocí)
2. turnus: TĚŽŠÍ CESTOU (starší) - 9. 8. - 15. 8. 2020 (7 dní, 6 nocí)
Kapacita: Pro každý turnus pouhých 30 dětí… Chceme jít cestou kvality a hloubky.
Místo: Přírodní rezervace Zemská brána (kaňon Divoké Orlice) na okraji Orlických hor. Jedná se
o nádherné a turisty vyhledávané místo. Kaňon a jeho blízké okolí je ideální pro náš trénink. Prostě
jedinečné místo!
Ubytování: Turistická chata Na Čiháku (www.chatanacihaku.cz). Nedávno zrekonstruované
jednolůžkové až čtyřlůžkové pokoje. Společné sociálky na chodbě, umyvadla v pokojích. Po letech
zkušeností rovněž můžeme říci, že pro telefonní signál je třeba si vyběhnout na kopec a že wi-fi občas
trpí na přetížení – ale je zde :).
Stravování: Plná penze (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře + pití po celý den) zajišťována chatou,
možnost nákupu pití a drobných sladkostí v bufetu na baru, obchod navštívíme 1-2x za celý pobyt.
Doprava: Sraz na vlakovém nádraží Ostrava-Svinov. Dále pokračujeme vlakem přes Českou Třebovou
a Ústí nad Orlicí do stanice Mladkov, vzdálené 8 km od naší chaty. Přesun na místo je již programovou
součástí campu. Doporučujeme tedy sbalit se do krosny.
Doporučený věk: 1. turnus je věnovaný mladším dětem 9–12. let, 2. turnus starším 12+
Toto věkové rozdělení není zcela striktní, pokud Vám daný termín nevyhovuje, není problém dítě
zaregistrovat v termínu, který máte volný. Je třeba ale počítat s tím, že druhý turnus bude fyzicky více
náročnější než ten první.
Cena: 5 500 Kč (registrační poplatek 500 Kč hradíte hned při registraci prostřednictvím platební brány
GoPay, zálohu 2 500 Kč do 30. 4. 2020, doplatek 2 500 Kč do 30. 6. 2020). Platbu je možné provést buď
prostřednictvím platební brány GoPay na našem webu nebo převodem na účet 2300965292/2010. Do
zprávy pro příjemce prosím uveďte číslo turnusu, jméno a příjmení účastníka - např. 1., Jan Novák.
V ceně je zahrnuto: Doprava z Ostravy-Svinova a zpět, ubytování a plná penze 6 nocí, úrazové pojištění,
pronájem tělocvičny, zdravotnický a programový materiál, tričko lead camp 2020 a především
jedinečný zážitkový program zajišťovaný zkušenými trenéry a lektory.
Program:
1. turnus: NÁVRAT NINDŽŮ
Věděli jste, že na světe žijí poslední dva nindžové? My se letos postaráme o to, aby jejich poselství
navždy žilo ve Vašich dětech. Na celý týden se Vaše ratolesti stanou nindži z klanů Yamaků a čekájí je
různorodé úkoly, mise a nečekané výzvy.
2. turnus: TĚŽŠÍ CESTOU
Kolikrát jste stáli na rozcestí a váhali, kterou cestou se vydat? Lehčí? Těžší? Která vyhrála? A proč? Celé
ADD je vlastně o vydávání se těžší cestou, o vytváření kultury úsilí a práce na sobě. Přijeď i ty zažít
týden plný nejasných křižovatek, větších i menších rozhodnutí a zjisti zase o trochu víc, kdo jsi.

Na obou turnusech se můžete těšit jak na trénink, tak na různorodé volnočasové aktivity, diskuze,
pobyt v nádherné přírodě a spoustu nezapomenutelných zážitků. Camp si zakládá na propojení dvou
našich nástrojů Art du Déplacement/Parkouru a zážitkové pedagogiky. Celý program bude fyzicky
náročný!
Co s sebou: Oblečení na trénink (trička/nátělníky + tepláky/kraťasy + vhodnou obuv – sportovní
tenisky) včetně oblečení do chladnějšího počasí (mikinu, větrovku), sálovou obuv do tělocvičny, spodní
prádlo (dostatek ponožek), plavky, přezůvky do chaty, věci osobní hygieny (kartáček na zuby, sprchový
gel), ručník, opalovací krém, pokrývka hlavy, šátek, čelovku, menší kapesné… A samozřejmě vše
ostatní, co jako zkušený rodič uvážíte za vhodné :).
Mobilní telefony: Dětem jedoucím na 1. turnus doporučujeme, aby své mobilní telefony zanechaly
doma. V případě dovezení telefonu na lead camp, je třeba počítat s pravidlem, že telefon bývá
dětem k dispozici pouze v odpoledním klidu v čase 12:30 – 14:00.
Realizační tým: Patrik ‚Pag‘ Gabryš, Jana Adamowiczová, David Sumara a další členové lead týmu.
Informace, přihlášky: Informace Vám poskytnou všichni naši trenéři, případně pište na mail
camp@add-lead.cz či volejte na číslo 776 539 266 (Jana Adamowiczová). Registraci naleznete na našem
webu www.add-lead.cz. Všechny další potřebné pokyny obdržíte po vyplnění přihlášky emailem.
Přihlašování, včetně odeslání všech potřebných dokumentů, se uzavírá 31. 3. 2020.
Registrační poplatek: Poplatek ve výši 500 Kč je nevratný, tato částka je brána jako projev vážného
zájmu o účast na lead campu.
Storno podmínky: Stornovat pobyt na lead campu je možné pouze z neočekávaně vzniklých
zdravotních důvodů potvrzených lékařem. O storno je třeba písemně žádat na mail camp@add-lead.cz
Storno se počítá od doby přijetí Vašeho mailu a je vypočítáno následovně:
•
•
•
•
•

do 30. 4. 2020 – storno činí pouze registrační poplatek 500 Kč
do 31. 5. 2020 – storno poplatek činí 25 % z celkové ceny pobytu
po 31. 5. 2020 – storno poplatek činí 50 % z celkové ceny pobytu
ve lhůtě kratší než 14 dní před začátkem tábora – storno poplatek činí 100 % z celkové ceny
pobytu
v případě předčasného odjezdu z tábora – storno poplatek činí 100 %

Veškeré zpětné platby vyřizujeme do 31. 8. 2020 zasláním zpět na Váš účet. Pokud za sebe v případě
storna najdete náhradu, storno poplatek odpadá.

