
   „Kdo přežije na Zeměploše?“  
 (http://taborimeradi.webnode.cz/) 

Termín: 9. 7. 2017 - 19. 7. 2017 

PRO DĚTI OD 5 DO 16 LET 

Hlavní vedoucí tábora:  Mgr. Hana Kubičková 

Příjezd:  na místo konání tábora v neděli 9. 7. od 13:00 do 15:00 hodin 

Odjezd:    z místa konání tábora ve středu 19. 7. od 13:00 do 15:00 hodin 

Program:  Tábor se je umístěn v krásném prostředí v údolí Bílé Opavy v obci Ludvíkov v srdci  

 CHKO Jeseníky. V táboře máme k dispozici menší bazén, volejbalové hřiště, společenskou 

 místnost, ohniště na táborák a další hřiště. Okolí tábora je obklopeno lesy a loukami, které 

zvou k hrám, výletů i výpravám. Většinu dní dětem vyplní celo-táborová hra s názvem „Kdo 

přežije na Zeměploše?“. Kromě toho se děti mohou těšit na přežití v lese, taneční večery, 

divadlo, míčové hry, hádanky a hlavolamy, různá netradiční sportovní klání, letní kino, 

táborák, poznávání přírody... 

Strava:  zajištěna 5x denně včetně pitného režimu 

Ubytování:    zajištěno v podezděných dřevěných srubech  (foto na: http://www.kemp-jitrenka.wz.cz/) 
 

Vedoucí:  Všichni vedoucí se o vaše děti budou starat bez nároku na jakoukoliv odměnu. 

Doprava: vlastní do místa konání tábora 

Cena:   3 500 Kč  DOPRAVA VLASTNÍ 

V ceně je zahrnuto ubytování a stravování na 11 dnů (10 nocí). Strava bude pětkrát denně 

včetně  celodenního pitného režimu. Dále cena zahrnuje ceny pro děti (věcné ceny, diplomy, 

medaile a jiné). Náklady nutné k provozu tábora (léky, spotřební materiál, pomůcky...). 

Pojištění dětí na letním táboře. 

Kapacita tábora:  je omezena na 70 přihlášených osob 

Platba:  Převodem na účet číslo 2000718265/2010  jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte 

bez lomítka a celé jméno účastníka tábora uveďte do poznámky pro příjemce. Tábor lze 

uhradit i na splátky (částku 2000 Kč nejpozději do 28. 2. 2017, zbytek částky 1500 Kč pak 

nejpozději do 30. 4. 2017)  

Přihlášky:  na vyžádání na emailu taborimeradi@seznam.cz  FB: Tábor Ludvíkov 

  tel: 732639352- Hana Kubičková hlavní vedoucí,    
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