
 

 

Datum akce:  13. 6. 2015 

Místo:   ZOO Dvůr Králové, Štefánikova 1029, 544 01 Dvůr Králové  

Organizátor:  Česká asociace cheerleaders 

Popis akce: Je to víc než soutěž – je to místo pro společný teambuilding, prima rodinný výlet, spojení sportu,  
                      vzdělávání a přírody v pohodové atmosféře Safari, ruku v ruce trenéři, sportovci, rodiče a fandové!  
                      Sportujme, bavme se a pomáhejme zvířatům! 

Soutěžní plocha: Amfiteátr vedle plameňáků, rozměr plochy 12 x 10 m, flexi roll (pro cheer i dance divize) 

Situační plánek amfiteátru (soutěžní plocha s hledištěm): 

 

 

 

 

 

 

Doprovodný program a ceny: 

- soutěže o   - adopci zvířátka  

                    - návštěvu v zákulisí ZOO  

                    - krmení žiraf 

- zábavně – vzdělávací hra, kde se při plnění úkolů seznámení se zvířaty a ZOO 

- a mnoho dalšího  

Občerstvení: 

- v Zoo Restaurace u Lemura 

- v Safari campu bufet Banua 

- v případě zájmu lze objednat plnou penzi za 550 Kč/osoba, nebo polopenzi 450 Kč/osoba 

 



 

Ubytování: 

„Ráno jsme vyšli před bungalov a sledovali stádo zeber a antilop pasoucí se opodál. Vydrželi jsme se na ně dívat 

během celé snídaně a při tom vzpomínali na předchozí večer u táboráku. Všichni se včera skvěle bavili. Jen nám 

občas přeběhl mráz po zádech, když se z dálky ozval řev lvů…“ 

To není úryvek z afrického deníku slavného dobrodruha a cestovatele. Mohou to být vaše vlastní zážitky ze Dvora 

Králové. 

Nabízíme ubytování v africkém stylu v Safari kempu, který je součástí ZOO. Ze svého stanu můžete navíc po celou 

dobu pobytu ve dne i v noci pozorovat divoká africká zvířata, stejně jako je tomu v kempech afrických národních 

parků.  

Zdarma je k dispozici pro všechny ubytované venkovní bazén a vířivka s přilehlým sociálním zařízením, dětské hřiště, 

hřiště se sítí a pingpongové stoly, připojení k internetu (wi-fi), zapůjčení grilů, pitná voda po celém areálu a vstup 

na vyhlídku.  

 

 

 

 

 

 

 

Balíčky se startovným, vstupem pro fanoušky a ubytováním 

 

- letos jsme pro vás připravili hned šest balíčků s kombinací startovného, vstupu pro fanoušky, ubytováním ve 

vlastních stanech atd. 

- balíčky můžete objednávat u svých trenérů (i fanoušci si vstup a ubytování objednávají u svých týmů) 

- neváhejte a objednávejte ihned – kapacita ubytování ve vlastních stanech je omezená - rozhodující bude 

termín přijetí přihlášky! 

 

Balíček „Žirafa“  - 400 Kč / osoba   

Určeno pouze pro soutěžící. Zahrnuje:  

- jednodenní vstup do ZOO (sobota 13. 6.)  

- startovné na soutěž  

 

Balíček „MiniŽirafka“ - 200 Kč / osoba    

Určeno pouze pro soutěžící ve věkové kategorii Mini. Zahrnuje:  

- jednodenní vstup do ZOO (sobota 13. 6.)  

- startovné na soutěž  

 



 

Balíček „Hroch“ - 300 Kč / osoba   

Určeno pouze pro diváky. Zahrnuje:  

- jednodenní vstup do ZOO (sobota 13. 6.)  

- divácký vstup do amfiteátru 

 

Balíček „Hrošík“ - 200 Kč / osoba   

Určeno pouze pro malé diváky ve věku 2-4 roky. Zahrnuje:  

- jednodenní vstup do ZOO (sobota 13. 6.)  

- divácký vstup do amfiteátru 

 

Balíček „Slon“ - 650 Kč / osoba 

Určeno pro soutěžící  a diváky, kteří chtějí v ZOO přenocovat. Zahrnuje: 

- 1 noc ve stanu* (pátek 12. 6.)  

- vstup do ZOO (sobota 13. 6.) 

- noční ZOO (pátek 12. 6.) 

- startovné na soutěž nebo divácký vstup do amfiteátru. 

 

Balíček „Gorila“ - 700 Kč / osoba 

Určeno pro soutěžící  a diváky, kteří chtějí v ZOO přenocovat. Zahrnuje: 

- 2 noci ve stanu* (pátek 12. 6. a sobota 13 .6.) 

- 2 dny vstup do ZOO (sobota 13. 6. a neděle 14. 6.) 

- noční ZOO 

- startovné na soutěž nebo divácký vstup do amfiteátru. 

 

*) Cena platí pro ubytování ve vlastních stanech 

 

Plánek ZOO 

 

Soutěžní 

amfieteátr Kemp 



 

Eventové předměty 

- podpořte ZOO a zvířátka nákupem tematických produktů.  Zisk z prodeje věnuje ČACH na podporu Safari. 

- k dostání pouze na Safari Cheer Cupu! 

 

Tričko a buton s logem soutěže 

- objednávejte u svých trenérů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tužka pro nosorožce 

 

- ZOO Dvůr Králové patří mezi nejvýznamnější chovatele afrických 

kopytníků na světě. Je například jediným místem, kde se podařilo 

odchovat severní nosorožce tuponosé v lidské péči. 

- zakoupením tužky přímo podpoříte nosorožce! Pomáhejme zvířátkům!  

- v prodeji na místě 

 


