Milí účastníci,
děkujeme, že jste si vybrali tábor Hrdinové z komiksů, který pro vás připravilo Vzdělávací
centrum Turnov, o. p. s. Doufáme, že si odnesete spoustu nových poznatků, zážitků a přátelství.
Zde Vám zasíláme několik podrobnějších informací o táboře a jeho organizaci. Uvedený program
může být ještě částečně změněn mj. i s ohledem na počasí.
Harmonogram dne (sledujte speciální informace pod náplní jednotlivých dnů):
7:30 – 8:30 – příchod účastníků
8:30 – 12:00 – dopolední program (svačina během programu)
12:00 – 13:00 – oběd
13:00 – 15:30 – odpolední program (svačina během programu)
15:30 – 16:30 – odchod účastníků
Pitný režim bude ve Vzdělávacím centru zajištěn, na výlety si vezměte menší pití s sebou
z domova. Na táboře bude zajištěn oběd a dopolední i odpolední svačina.
S sebou: vhodné oblečení a obuv do terénu
- do malého batohu - pláštěnku, kšiltovku, zápisník, tužku, pití (stačí max. 0,5 l)

Program podrobněji
Pondělí – Seznamovací a sportovní hry, výroba masek
Program začneme ve Vzdělávacím centru v Turnově (ul. Jana Palacha 804) – přijďte prosím
v době od 7:30 do 8:30 hod. Dopoledne bude ve znamení her a sportovních aktivit, společným
tématem budou superhrdinové z komiksů. Odpoledne si pak budete moci vytvořit masky na
obličej známých i netradičních superhrdinů. Rodiče si vás pak mohou vyzvednout v 15:30 – 16:30
hodin ve Vzdělávacím centru.
Úterý – Vytvoř si svého superhrdinu
Hlavní náplní druhého dne bude tvorba vlastního superhrdiny, jehož speciální schopnosti,
vzhled, původ a další zajímavosti, pak představíte ostatním týmům. Zároveň si vyzkoušíme
vytvoření svého vlastního komiksu s vaším novým superhrdinou.
Středa – Stavíme technické vynálezy nejen pro Batmana
Mnozí superhrdinové se nespoléhají na superschopnosti, ale na své technické vynálezy. Právě pro ně
vytvoříme z programovatelné stavebnice LEGO Mindstorms chytré roboty, kteří jim v jejich boji proti
zloduchům pomohou.
Čtvrtek – Spider-Mani v lanovém centru na Malé Skále
Předposlední den si po vzoru Spider-Mana vyzkoušíme lezení v lanovém centru na Malé
Skále. Sejdeme se na základně ve Vzdělávacím centru v Turnově mezi 7:30 a 8:00 hod. Pak
společně odejdeme do Dolánek, odkud pofrčíme na koloběžkách na Malou Skálu (cyklistická

helma nutná – případně možné zapůjčit). Svoji obratnost si následně vyzkoušíme v lanovém
centru včetně pavoučí sítě. Za odměnu si dáme pizzu a odjedeme vlakem zpět do Turnova.
Rodiče si vás pak mohou vyzvednout v 16 – 16:30 hodin ve Vzdělávacím centru.
Pátek – Soutěže, Superhrdinové v akci
Poslední den v týdnu strávíme ve Struhách (v areálu lyžařů pod sjezdovkou). Jednotlivé týmy
se utkají v závěrečné velké soutěži, kde budou plnit nejrůznější úkoly po vzoru superhrdinů.
Přijďte prosím v době od 7:30 do 8:30 hodin přímo do areálu ve Struhách, odtud si vás pak
rodiče vyzvednou v 15:30 – 16:30 hodin.

Těšíme se na Vás, dobrodružství se superhrdiny začíná v pondělí 20. 8. 2018 ve Vzdělávacím
centru v Turnově.
Lenka Krupařová, kruparova@vctu.cz, tel. 739 426 308

