
YYOOGGAALLAABB  ++  PPAADDDDLLEEBBOOAARRDD    22001188  
 
Kontakt: Markéta Skalická: 602 245 393, Veronika Haklová: 775 625 847 
Na místě hl.instruktor Káťa Kunová: 777 638 062 
 
Přihlášku a prohlášení bezinfekčnosti zašlu e-mailem následně. V případě, že máte 
formuláře pro pojišťovnu, prosím o zaslání v el.podobě nebo přineste v první den 
školičky. 

  
Místo konání: Yogalab studio, Labská 377, Pardubice, 53002 
 

RRáámmccoovvýý  pprrooggrraamm  ttýýddnnee::  
Bude před začátkem tábora upřesněn. Zatím pouze orientační. 
 
PONDĚLÍ – PÁTEK: 
 

do 8.00 – příchod dětí na místo konání, začátek programu  
9.30 – dopolední svačinka 
12.30 – 13.00 -  oběd v restauraci či jinde opět dle programu 
15.00 – odpolední svačinka 
16.00 – konec tábora, vyzvednutí dětí rodiči 
 
Plánované aktivity – upřesníme před začátkem táboru 

• pondělí, - pohybová přípravka, přirozené pohyby, paddleboard základy, jógarelax 
• úterý – aquapark, sportovní hry, jóga, akrojóga,  
• středa -  pohybová přípravka, paddleboard jóga, projížďka, trx, wheel, výtvarné aktivity-

mandaly 
• čtvrtek – paddleboard, hry v parku na Špici, lanový park-dle počasí 
• pátek – slackline, paddleboard, tvoření, jóga 
• paddleboardy (nafukovací surfy, SUP, s dětmi budeme jezdit na Labi, vesty v ceně, 

(vchod přímo z jogového studia Yogalab). Děti si vyzkouší jak samotnou jízdu pomocí 
pádel, tak i jógu na paddleboardech, soutěže, závody,… 

DALŠÍ INFORMACE: 
 

Nutné vybavení: 
• Sportovní oblečení, plavky, ručník, pláštěnka 
• v případě vysokých teplot pokrývka hlavy na hry a cestu na oběd 
• průkaz pojištěnce 
• v případě potřeby - léky (na alergie apod.) 
• pevné boty na nohou – vhodné pro hry a běhání, turistiku  

 

 Pitný režim po dobu trvání školičky je zajištěn 
 Vaše děti nemůžeme bez Vás samotné pustit v 16.00 hod domů, pokud o to sami 

nezažádáte! 

Cena zahrnuje: 

• strava a pitný režim v průběhu tábora (svačina, oběd) 
• návštěva aquaparku a všechny aktivity ( paddleboardy, pádla, vesty, lanový park apod.) 
• pojištění úrazové 
• fotodokumentaci 



• odměny pro účastníky 
 
Program, který Vám zasíláme je spíše orientační, čas příchodu a odchodu dětí je stanoven přesně 
– tedy v 8.00 hod ráno začátek tábora a v 16.00 hod odpoledne konec školičky. Ostatní program 
není striktně daný. Je třeba s ním manipulovat dle individuality každé skupiny. 
 

Těšíme se na Vás a především na Vaše malé (či větší) ratolesti. 
Hezký den a úspěšný konec školního roku Vám přeje Veronika Haklová a Markéta Skalická 


