T-CAMP 2021

Milí rodiče, milí T-CAMPáčci a milé T-CAMPačky, aikidokové ze Sei Gymu i z T-CAMP
AIKIDÓ DOJO z Vojtěšské…., vlastně všichni, co se těšíte na léto 2021. Nevíme
přesně jak Vy… ale my vyhlížíme letní prázdniny už tééď… obzvlášť v téhle době.
Již tradičně proto s prvními podzimními dny posíláme info o T-CAMPu na příští rok,
máme i pár novinek… to až za chvíli. Co zůstává, jsou naši skvělí vedoucí, kteří tvoří
kostru týmu. Vlastně nejsou jenom kostra, jsou to i svaly… i mozek… a hlavně do
práce s Vašimi dětmi dávají srdíčkoooo…
Ozvali se nám již první rodiče, jak to vypadá s přihlašováním na příští rok. Chápeme,
že máte o „zábavu“ postaráno a o prázdninách byste chtěli, aby Vaše děti zabavil
zase na chvilku někdo jiný.
Takže spouštíme přihlašování na naše campy… 3, 2, 1… teď.
Již tradičně tenhle dopis posíláme všem, na které máme kontakt (i z předchozích let),
víme, že loni se opět nepodařilo T-CAMP nafouknout a dostat na tábor všechny
zájemce - a my na Vás nezapomínáme… (takže pokud event. jezdíte už na jiné
tábory, tak se tímto omlouváme za nevyžádaný mail).
Hlavně je ale tenhle dopis samozřejmě určený našim stálým klientům, kteří nás znají
a mají nás za „prověřené“. Možná i „provařené“… ☺ A jako vždy, chceme právě
Vám, nabídnout nezměněnou cenu i pro rok 2021 a možná Vám dát i malý náskok
před novými zájemci.
Tady jsou novinky pro rok 2021 : Akce kulový blesk pokračuje – opět se stěhujeme
na nové místo. Krásný a zdravý brdský les všude, kam skočíš, romantika, zábava,
bojovka… však Vy víte. Na fotkách ve fotogalerii si můžete nový areál prohlédnout.
Objekt je velký a uzavřený pouze pro NÁS – „žádný rekreant, dobrý rekreant“.
V programové části zůstávají oblíbené specky jako Budó, Táborník, T-NERF pro
pohodáře, Fotbal, Jóga. Snad si je užijete spolu s námi. Jasně, čeká na vás také
spousta her, oblíbených i úleťáckých akciček, diskoték … a … a … CETEHy čili
„CELOTÁBOROVÉ HRY“.
Téma prvního T-CAMPu je Jumanji – vítejte v T-CAMP džungli. My už máme joysticky
připravené a na dobrodružství se těšíme. Možná, že společně poškádlíme hada bosou
nohou, protože na T-CAMPu se může stát opravdu cokoliv.
A co na II. campu? Budete se divit, ale tentokrát to bude Večerníček aneb z pohádky
do pohádky - Rákosníček, Maxipes Fík, Mach a Šebestová, ti všichni? Ano, proč ne a
v režii T-CAMPu, to bude teprve pecka...

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 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 se svět
vrátil do normálu a léto jsme si opět užili.

