Příměstský tábor „ŠKOLA ČAR A KOUZEL“
v iQLANDII
Program příměstského tábora „Škola čar a kouzel“ v iQLANDII je ideální pro děti z prvního stupně základní
školy, které mají zájem o svět vědy a přírody a chtějí zjišťovat, jak jsou tyto dva světy úzce propojené.
Zároveň se během tohoto tábora zapojí do kouzelnických triků a magie v laboratoři, objeví taje létání a
levitace, prozkoumají vesmír a budou si vyrábět kouzelnické pomůcky pro vlastní triky a pokusy.
Termíny konání:

• I. turnus : 12. – 16. 7. 2021

• III. turnus : 9. – 13. 8. 2021

• II. turnus : 26. – 30. 7. 2021

• IV. turnus : 23. – 27. 8. 2021

Program tábora:
V rámci příměstského tábora „Škola čar a kouzel v iQLANDII“ budou děti balancovat na úzké hranici mezi
kouzlením a vědou. Zjistí, jak malý může být rozdíl mezi učením a zábavným objevováním přírodních
zákonů. Na vlastní kůži zažijí a objeví, jak kouzelný může být svět kolem nás, když se do něj zapojí trochu
vědy.
Na děti čekají například následující aktivity:
•

experimentování v laboratoři – příprava lektvarů a zkoumání kouzelných tvorů

•

základy létaní a levitace

•

pozorování oblohy hvězdářskými dalekohledy a zkoumání vesmíru v iQPLANETÁRIU

•

výroba kouzelnických pomůcek v iQFABLABU

•

dva odpolední výlety – čarování mimo iQLANDII

Na závěr tábora čeká na děti hra využívající velké interaktivní exponáty v prostorách iQLANDIE a výroba
trička s vlastním originálním potiskem.
Pro koho je tábor určen?
•

pro všechny žáky 1. stupně ZŠ

•

pro max. 20 účastníků

Místo konání:
Prostory iQLANDIE, iQPARKU, iQPLANETÁRIA, iQFABLABU
Cena:
2 750 Kč / účastník

Platbu provedeš jednoduše přes náš e-shop. Na tomto odkazu stačí vybrat druh tábora, zvolený turnus
a zaplatit platební kartou.
Platbu je třeba provést co nejdříve, ideálně s odeslanou přihláškou, abychom pro dítě mohli rezervovat
místo.

V ceně je zahrnuto:
•

táborový program

•

vstupné do iQLANDIE, iQPARKU, iQPLANETÁRIA a iQFABLABU po dobu tábora

•

stravování – občerstvení po celý den po dobu konání tábora:
o 1x oběd (polévka, hlavní jídlo, nápoj)
o 2x svačina
o celodenní pitný režim

Přihláška ke stažení

Přihlášku si stáhni, vyplň a zašli nám ji na rezervace@iqlandia.cz.
Podrobnější informace a další dokumenty zašleme přihlášeným účastníkům v průběhu června 2021.

V případě dotazů jsme k dispozici na emailu rezervace@iqlandia.cz nebo na tel. č. 724 586 230.

Detailní storno podmínky jsou uvedené v přihlášce. V případě zrušení tábora před jeho započetím ze
strany IQLANDIA, o. p. s. z provozních důvodů (včetně epidemiologické situace) vrátí IQLANDIA
přihlášeným účastníkům neprodleně celou částku za tábor.

