
T-CAMP 2017 
 Milí rodiče, milí T-CAMPáčci a milé T-CAMPačky, aikidokové ze Sei Gymu i  z T-CAMP AIKIDÓ DOJO z Vojtěšské, zkrátka všichni, co se těšíte na léto 2017 a už možná trošku vyhlížíte letní prázdniny…   Posíláme Vám první informace o našem T-CAMPu na další rok, protože my už se těšíme fakt hodně. Měli jsme několik schůzek s našimi vedoucími (máme radost, že s námi – s vámi pojedou zase), zavzpomínali jsme na příhody z minulých prázdnin a „rozehráli“ pár nápadů pro ty další.  A také – se nám ozvali již první rodiče (většinou naši stálí) s dotazy na možnost přihlášení. Rádi bychom vyšli vstříc všem, kteří s námi jezdí pravidelně či těm, kteří nám svou důvěru dají „bianco“, a tak spouštíme přihlašování na T-CAMP 2017.  Chtěli bychom Vám sdělit pár zpráv o tom, co pro Vás chystáme:  Kdo s námi pojede letos na 1. camp, může zjistit, že pevnost Boyard je pouze čajíček pro miminka…, protože opravdové výzvy čekají pouze v pevnosti Míreyard. Spousta zábavy, týmové akce, divadelní předscény a mnoho dalšího.  „Pevnost Míreyard 2017 – to dáš…“  A co 2. camp? Letos si dáme divoký západ na sto způsobů, protože příběh „Limonádový Carry“ k tomu přímo vybízí. Jestli má HogoFogo Džony také na zápěstí kakaovou skvrnu velikosti mexického dolaru… se ještě uvidí. A že to bude díky naší pohodové „divadelní partičce“ skvělá zábava plná efektů, to si buďte jistí. „Limonádový Carry“ – to chceš zažít celý…  T-NERF ARÉNA byla loni skvělá, takže bude i letos. Opět ještě „vymazlenější“ , abychom si společně zařádili. Pro rok 2017 navíc povolujeme kombinovat klasické nerfky (které „berou životy“) s vodními pistolemi (ty berou morálku a vyhání vojáky z pozic… ). To bude hustýýý….  Specializace samozřejmě zůstávají stále ve stejné kvalitě.   Budeme rádi, pokud o našich campech řeknete svým známým, a i když třeba sami nevyužijete našich campů, zachováte nám přízeň a v ideálním případě nás doporučíte dál…   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   Mějte se hezky, užívejte si poslední týdny letošního roku.  Za celý tým T-CAMPu  Carry & Džony  PS: Přihlášku na letošní T-CAMP naleznete v příloze   


