LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR

7. – 20. 8. 2022

nasitabornici.webnode.cz

LETNÍ STANOVÝ TÁBOR V DOLNÍCH NĚTČICÍCH
TERMÍN: 7. – 20. srpna 2022
MÍSTO: Táborová základna v Dolních Nětčicích
CENA:
4 700 Kč (v případě účasti druhého sourozence sleva 500 Kč)
Cena zahrnuje:
* ubytování ve dvoulůžkových stanech s dřevěnou podsadou
* pravidelné stravování 5x denně a pitný režim
* doprava z Velké Bystřice na tábor a zpět
* 2-týdenní program, celodenní výlety včetně vstupného (např. bazén, jeskyně, hrad, …)
* úrazové připojištění dětí
Rodiče mohou na tábor žádat příspěvek od zaměstnavatele.
Na tábor zveme všechny holky a kluky ve věku od 7 do 15 let. O jejich zábavu se postará tým
zkušených vedoucích, instruktorů a kuchařek. Na zdravotní stav dětí dohlíží odborně vzdělaný
zdravotník. Snažíme se dětem obohatit prázdniny o zážitky, které jen tak doma nezažijí. Program
našeho tábora připravujeme tak, aby byl pestrý a každý táborník si mohl vybrat ty činnosti, které má
nejraději.
Letos opět na stanovém tábořišti ☺
Vypravíme se na táborovou základnu v obci Dolní Nětčice. Jedná se o klasický stanový tábor
s vynikajícím zázemím a vybaveným srubem s elektřinou. Ve srubu se nachází společenská místnost,
kde můžeme v případě nepříznivého počasí hrát hry. Dále jídelna, kuchyně, umývárna a sprchy
s teplou vodou.
Tábor je umístěn kousek od lesa, k dispozici máme travnaté fotbalové hřiště, volejbalové hřiště a
v blízkosti protéká potůček. V sousední vesnici je venkovní koupaliště. Fotografie si můžete
prohlédnout na http://web.quick.cz/plsi_pionyr/
Program:
Milí táborníci, tento rok pro Vás připravujeme celotáborový program na téma „Mafiánská odveta“.
Užijete si s námi spoustu zábavy v tradičních i netradičních nových hrách a sportovních disciplínách.
Naučíte se, jak je důležité spolupracovat s kamarády ve skupině, navzájem si pomáhat v soutěžích
a navazovat nová přátelství. Přidejte se k nám a zažijete mafiánský život plný intrik a také nám
pomůžete porazit největší esa mafie
.
A co nás ještě kromě nabitého táborového programu čeká?
Vypravíme se na dva celodenní výlety. Některý slunečný den / dny také půjdeme vyzkoušet
koupaliště v sousední vesničce.
Kontakt:
Barbora Vaculíková, 774 228 522
email: nasitabornici@seznam.cz
www.nasitabornici.webnode.cz
Facebook skupina: „Naši táborníci“

Těšíme se na Vás

nasitabornici.webnode.cz

PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR DOLNÍ NĚTČICE
Termín: 7. – 20. 8. 2022
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………
Rodné číslo: ……………………………………………

Třída: …………

Datum narození: ……………………………………..

Plavec:

ano – ne

Bydliště: .……………………………………………….
…………….…………………....................
Tel. kontakt na rodiče: ………………………………
e-mail na rodiče: ……………………………………...
Podpis rodiče …………………………………………..
Kontakt:

Barbora Vaculíková, tel: 774 228 522
email: nasitabornici@seznam.cz

Přihlášky, prosíme, odevzdávejte osobně nebo zasílejte na uvedený
email, budeme je přijímat do 30. 4. 2022 nebo do naplnění
kapacity tábora). Děkujeme ☺
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