
Pobytový tábor Borovice

Termín: 
23. 7. – 29. 7. 2017



A-Styl, z.s. a P.J.Art Production s.r.o.

o A-STYL z. s. se zaměřuje na pohybové vzdělávání dětí a mládeže

o provozování sportovního centra (street dance, cheerleading, aerobic, 
gymnastika, jazz dance, balet) – celkem cca 500 kurzistů

o sportovní lekce již 19 let, několikanásobní MČR

o organizuje soustředění, sportovní kempy a soutěže od roku 2000

o P.J.Art Production s.r.o. produkčně zajišťuje sportovní, kulturní a společenské 
akce, slavnostní ceremoniály, firemní oslavy, plesy, dětské dny, dny otevřených 
dveří a další v Libereckém kraji i mimo něj

o produkce, která nabízí kompletní realizaci akcí „na klíč“



Rekreační středisko Seba Borovice

o Areál se nachází u Mnichova Hradiště (cca 45 km od Liberce)

o Ubytování v chatkách či pokojích v pavilonech

o Sociální zázemí v hlavní budově s nově zrekonstruovanými umývárnami a 

toaletami

o K dispozici fotbalové hřiště, hřiště na volejbal, klubovna, dětské prolézačky, 

ohniště s lavičkami, bazén



Pobytový tábor Borovice 2017

o Kapacita tábora – 120 dětí (rozdělení do oddílů dle počtu dětí, cca 6 – 8 oddílů)

o Věková kategorie tábora – ročníky 2011 – 2001 (6 – 16 let)

o Odjezd na tábor v neděli odpoledne z parkoviště Benteler (LBC a JBC) – cca 14 hod.

o Příjezd zpět v sobotu po snídani opět na parkoviště Benteler (LBC a JBC) – v cca 11 hod.

o Odjezdy a příjezdy jsou též možné z parkoviště Na Rybníčku v Liberci



Téma tábora: Království Velké Borovice
Prokaž své dovednosti a získej titul království!

o Celý tábor bude mít jedno téma, které bude každý den zaměřeno na rozvoj jiné 

dovednosti (motorické, vědomostí, taneční, výtvarné, hudební, jazykové)

o Cílem tábora je nabídnout dětem atraktivní vyžití, které se bude skládat z 

maximálního množství  různých činností pod vedením kvalifikovaných odborníků.



Rozpis denního programu

Den Skupina 1 Skupina 2

Neděle
příjezd a oficiální zahájení (hymna a vztyčení vlajky), seznámení se s pravidly tábora a pravidly 

království, seznamovací aktivity dětí

Pondělí
Přírodovědný den

Výlety do okolí - určování druhů stromů, 
lesních plodů, zvířat, poznávání stop zvířat

výroba přírodních šperků, výroba lodiček z kůry, 
obrazy vytvořené ze šišek 

Úterý
Sportovně – pohybový den

lukostřelba, paintball, skok v pytli, 
přetahování lanem, koloběžky, hod na cíl 

prohoz, orientační běh, štafeta, opičí dráha, skok do 
dálky

Středa
Kreativní a jazykový den

výroba šperků, čelenek, přáníček, potisk 
triček 

Návštěva „velvyslance“, jazykové dovednosti (anglický 
jazyk), večerní stezka odvahy

Čtvrtek
Taneční a hudební den

Superstar (dětská animace s Luckou, výuka základních tanečních kroků, na základě toho vymyslí každý 
oddíl svou choreografii, hudební skupina – karaoke + netradiční hudební nástroje)

Pátek
Maškarní bál

výroba a přehlídka masek, vyhlášení nejlepší masky, večer – předání a vyhlášení královských titulů –
účastnické listy

Sobota
ukončení tábora – odjezd



Doplňkové programy

o Výlety po okolí

o Taneční  venkovní stage

o Koupání v bazénu

o Míčové sporty

o Posezení u táborového ohně

Je možné si objednat další programy (např. 

DogDancing, jízda na koních a ponících, 

nafukovací  skákací hrad,…)



Režim dne

7:30 budíček

8:00 – 9:00 snídaně

9:00 – 12:00 dopolední  program

12:30 – 13:30 oběd

13:30 – 14:30 polední  klid

14:30 – 17:30 odpolední  program

18:00 – 19:00 večeře

19:00 – 21:00 večerní  program

21:30 večerka

V rámci dne je také zajištěna 2x svačina a celodenní pitný režim. Areál nabízí také 

malý kiosek, kde je možné zakoupit drobné pochutiny a pohledy.



Zajištění personálu

Kvalifikovaný personál po celý turnus:

o Hlavní vedoucí

o Odborný učitel

o Vedoucí

o Praktikant

o Zdravotnice

o Ostraha



Zajištění personálu

Hlavní vedoucí: Mgr. Lucie Jakubcová

 Absolvent Pedagogické fakulty TUL (anglický jazyk)

 Zakladatel a vedoucí taneční školy A-Styl Liberec (19 let lektorské 

praxe)

 1992 – 2002  praktikant a vedoucí tábor Elitex Český Dub

 Od roku 2000 samostatně pořádá tábory a soustředění pro 

A-Styl Liberec

Odborný učitel: Pavla Petrnoušková

 Majitelka kreativní dílny Krasohled nabízející bohatý program rukodělných a 

kreativních technik a autorka kreativních setů Krasohrátky

 Od roku 2012 držitelka certifikátu Regionální produkt Jizerské hory a od roku 2014 

oficiální propagační předmět Libereckého kraje (Krasohrátky) 

 10 let praxe v práci s dětmi i dospělými



Zajištění personálu

Odborný učitel: Jana Bušová

o Absolvent pedagogického minima pro vychovatele na TUL

o Lektorka v Domově dětí a mládeže (2008 – 2010)

o Absolventka vzdělávacích kurzů u prof. Jenčkové

o Od roku 2010 se naplno věnuje výuce dětí a mládeže ve věku od 3 let – hra na 

klavír, flétnu a kytaru (Centrum Yamaha)

Odborný učitel: Zuzana Šoltysová

 Držitelka certifikátu sportovní přípravy dětí na FTVS Karlovy univerzity

 Trenér FIG II. třídy a rozhodčí FIG III. třídy – sportovní gymnastika

 Vedoucí sekce Gymnastika a Aerobic v A-Styl Liberec od roku 2010



Technické zajištění tábora

P.J.ART Production s.r.o.

o Pavel Jakubec

o Ondřej Polívka

o Dana Marešová

o Klára Zavřelová



o Fotogalerie – v průběhu tábora budou zveřejňovány fotky z průběhu tábora. 
Fotky budou umístěny na veřejném portále – webových stránkách

o Vzkazník – možnost zasílání vzkazů dětem přes webové stránky nebo facebook.

Doporučení: Účastníkům tábora nebude povoleno použití mobilních telefonů.

Fotogalerie a  vzkazník



Cena tábora

Cena tábora 4.800,- Kč

Příspěvek firmy Benteler na tábor 2.000,- Kč

Cena pro zaměstnance firmy Benteler 2.800,- Kč

– 7 dní (6 nocí), v ceně tábora je zahrnuta doprava, strava (5x denně včetně pitného 

režimu), nocleh, celodenní péče a vše s táborem související.



Kontakty

Pavel Jakubec
majitel produkce

Tel.: +420 605 980 002
E-mail: jakubec@pjart.cz

Web: www.pjart.cz

Lucie Jakubcová
vedoucí taneční školy
Tel.: +420 723 765 316

E-mail: jakubcova@astyl.cz
Web: www.astyl.cz


