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SRAZ V 9:00

Výprava do tajgy - SEVERNÍ ASIE
Vyrazíme do daleké severské Tajgy do Asie. Uskuteční se velké zimní závody. 
Teple se oblečte, vezměte si i náhradní oblečení. Za příznivých sněhových podmínek si nachystejte boby, 
sáně, lopaty, pytle. Vyběhneme na kopec v okolí Šumperka a budeme si užívat sněhových radovánek. 
Budeme závodit, stavět sněhové obludy, hrát hry na sněhu. Pokud nám zima nedopřeje dostatek sněhu, 
vyrazíme na výlet. Vezměte si s sebou něco na opečení a velkou svačinu.

Výtvarné centrum Komín - ROZTANČENÁ EVROPA
Vydejte se s námi do Evropy. Vyrobíme si věci inspirované evropským uměním 
a řemesly a nahlédneme do různých zemí evropského kontinentu.

HRY BEZ HRANIC
Středisko volného času Doris Šumperk 
zve čtyřčlenné týmy i jednotlivce 
na Hry bez hranic. 
Slavnostní zahájení v 9:00 hod.
Vyhlášení vítězů v 14:30 hod.
Registrace družstev na kuchtik@doris.cz 
nebo na místě od 9:15 hod. 
Startovné na družstvo 80 Kč. 

Sportovní centrum Komín - SEVERNÍ AMERIKA
Společně zavítáme na americký kontinent. Zúčastníte se velkého sportovního klání týmů z celých Spojených států 

amerických. Je pro vás připraven sportovní víceboj v disciplinách jako jsou florbal, fotbal, miniházená, vybíjená 
a stolní tenis. Na konci zůstane jen jeden vítezný tým. Ve volných chvílích mohou dívky se zájmem o tanec 

zaskočit na návštěvu do Jižní Ameriky a zavrtět se v rytmu latinsko amerických tanců. Soutěžit budou týmy o 5ti 
hráčích (týmy složené předem si mohou vybrat jeden z amerických států a podle něho zvolit barvu „dresů – triček“). 

Pokud jsi jednotlivec a chceš si zasportovat s námi, tak  určitě přijď. Tým ti případně složíme na místě. S sebou 
budeš potřebovat sportovní oblečení, sálovou obuv, svačinu, pití, (florbalku a pálku na stolní tenis – pokud máš). 

Rodiče si vás mohou vyzvednout v 15:00 u herny Stolního tenisu na adrese Erbenova 14, Šumperk.

Výtvarné centrum Komín - Afrika
Vydejte se s námi do Afriky. Vyrobíme si věci inspirované 

africkým uměním a řemesly a nahlédneme 
do různých zemí afrického kontinentu.
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Případné dotazy vám zodpoví: 
Kamp Jiří, kamp@doris.cz, 774 908 122

Nevíš co s volným časem o jarních prázdninách? 
Vyber si z našeho programu.

Start na Komíně 
(Komenského 9)

15. - 19. 2. 2016 
od 9:00 do 15:00 hod.

Cena: 80 Kč za jednotlivé dílny
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