
Láká tě parkour? Zajímáš se o youtube a tvorbu videí? Chceš umět backo? Tak přesně pro tebe je 
Tary Camp!

Tábor je určený pro kluky i holky z Česka a Slovenska od 8 let, které zajímá parkour, youtube, 
zábava, natáčení videí a chtějí se přiučit něčemu novému a získat nové kamarády.

Ke všem budeme přistupovat individuálně a každý si přijde na své.

Cena tábora je 4 990 Kč.

Číslo účtu:
Bankovní spojení pro ČR: 529225525/5500     (platby v CZK)
Bankovní spojení pro SR: 2200907255/2010   (platby v EUR)

TERMÍNY A LOKALITY

RS BLANÍK - Smršťov 19, 257 06 Louňovice pod Blaníkem (okres Benešov, Středočeský kraj)
1. turnus  –  01. - 08. 7. 2017
2. turnus  –  08. - 15. 7. 2017
3. turnus  –  15. - 22. 7. 2017
4. turnus  –  22. - 29. 7. 2017

RS NADĚJE – Svratouch 306, 539 42 SvratouchRS NADĚJE – Svratouch 306, 539 42 Svratouch (okres Chrudim, Pardubický kraj)
5. turnus  –  05. - 12. 08. 2017
6. turnus  –  12. - 19. 08. 2017

CENA

PRO KOHO?

Parkour se stává hlavně díky Youtube více a více populární. Není se čemu divit! Přijeď na Tary 
Camp a nauč se parkour i ty! Zjistíš, jak postupovat správně při tréninku, jakým způsobem překoná-
vat strach a jak vysvětlit ostatním lidem, co vlastně děláme.

V dnešní době k parkouru neodmyslitelně patří i natáčení videí a následný střih. I to tě na Tary 
Campu naučíme. Získáš základní znalosti a vychytávky jak natáčet a editovat videa. Zjistíš, jaké 
možnosti nabízí youtube kanál a jak na miniatury videí a mnoho dalších důležitých věcí!

Láká tě akrobacie? Chtěl by ses naučit backo a jiné flipy? Přijeď mezi nás! Naučíš se pracovat s 
vlastním tělem a zjistíš, čeho všeho jsi vlastně schopný a co dokážeš.
Posuneš se o level dál ve zvládání strachu z různých skoků a naučíš se vidět město jinýma očima! 

Doraž na Tary Camp a poznej super kamarády z celé republiky. Společně zažijete neopakovatelná 
dobrodružství. 

INFORMACE O TARY CAMPU

Organizátor tábora: Tary Camp s.r.o., IČO: 05292255


