
T-CAMP 2022 

 

Milí rodiče, milí T-CAMPáčci a milé T-CAMPačky, aikidokové ze Sei Gymu i z T-CAMP AIKIDÓ DOJO 
z Vojtěšské…, kamarádi kamarádů z T-CAMPu - prostě všichni, co se těšíte na léto 2022. Snad už 
jste v klídku vstřebali začátek nového školního roku, Vaše dítka mají učebnu jinde než u Vás v 
obýváku a jste všichni zdrávi... 

Rádi bychom Vám zaslali porcičku novinek ohledně T-CAMPU v nové sezóně, letos trochu dříve... 
protože spolu s vedoucími už se prostě těšíme, camp připravujeme... a tak bychom rádi věděli, pro 
koho vlastně, že... A víme, že ze začátku jste to vy, kteří už jste vlastně rozhodnutí a pro tyhle 
T-CAMPáky chceme mít jistotu, že s námi pojedou. A hodně nás těší, že už nám píšete s dotazy na 
příští rok... máme dokonce první bianco platby a rezervace ještě před spuštěním... neuvěřitelné a 
moc si toho vážíme... 

Jasně, ještě nevíme všechno... ale na stránkách už jsou témata CETEHU (CELOTÁBOROVÁ HRA) - 
HARRY POTTER a FANTASTICKÁ ZVÍŘATA (a tím nemyslíme ty vaše mazlíky) pro první camp, 
INDIANA JONES a TAJEMNÁ TARDIS pro druhý camp - budou v podání našich vedoucích opět 
originální... Jo, a ty oblíbené vedoucí jsme si navíc "zaháčkovali" a oni jedou zasééé... užít si 
pohodičku s Vašimi - našimi dětmi... Také jsme si prolezli nový objekt. Má všechno, co chceme a 
ještě pár věcí navíc. Areál si na stránkách můžete prohlédnout také, líbí se nám jeho poloha v 
přírodě, lesní bazén (to je fakt romantika) a optimální velikost. Nejdůležitější složkou, která tomu 
dá ty správné plamínky, jsou ale naše-vaše děti... takže... tři, dva, jedna... TEĎ... Přihlašování je 
spuštěno. 

Těšíme se už teď - "staré" osvědčené "fláky" jako T-NERF, BOJOVÁ UMĚNÍ, ŠIKOVNÉ TLAPIČKY, 
FOTBAL, SLACK LINE, NOCOVÁNÍ V HAMAKÁCH, MEGADISKO, TÁBOROVÝ OHEŇ ATD... si v 
programu necháme... a další cool překvápka si zase necháme pro sebe . 

Předloňskou - a zároveň loňskou cenu - jsme už neudrželi, finance  nejsou  jen na nás, sorry 
jako... :-)  . Ale věříme, že co vrazíte do vlastních dětí... to se vám zúročí... tak snad aspoň vrátí... 
no, jasně, že ne - ale jsme si jisti, že energie, zodpovědnost a příprava našich vedoucích za to 
prostě stojí. 

Další informace najdete na našich aktualizovaných stránkách… Budeme rádi, pokud o našich 
campech řeknete svým známým, a i když s námi třeba letos nepojedete, zachováte nám přízeň.  

Připomínáme sběrnou a jedinou adresu pro zasílání přihlášek – prihlasky@tcamp.cz – jedině a 
pouze sem zasílejte vyplněné. 

V případě dotazů jsme Vám k dispozici na níže uvedených kontaktech nebo nás můžete kontaktovat 
prostřednictvím našich stránek: 

 



Mgr. Jan Krčmář (Carry) carry@tcamp.cz nebo 603 879 277 

Ing. Jan Dubec (Džony) dzony@tcamp.cz nebo 723 862 314 

 

Za celý tým T-CAMPu Carry & Džony 

 

PS: Přihlášku na letošní T-CAMP naleznete v příloze . 

PS2: Pro Vaši větší jistotu jsme doplnili podmínky vrácení platby v případě neuskutečnění campu 
kvůli Covidu, samozřejmě ale věříme a přejeme si, aby svět zůstal v normálu a léto jsme si opět 
užili. 

PS3: Víme, že uhradit celou částku najednou nemusí být pro někoho (zvlášť pokud má 3 děti) úplně 
reálné a tak umožňujeme systém nevratné zálohy. Nevratná záloha činí Kč 4.200,- a rezervuje Vám 
místo, k doplatku Vás vyzveme, jakmile se nám bude blížit finální naplnění, ale pozor, cena se v 
čase zvyšuje, takže pouze celou a včasnou úhradou si zajistíte nejnižší cenu - ta je tradičně 
připravena do konce listopadu pro naše věrné klienty. 


