
Informace pro přihlášené 
Milí rodiče, 
 
s potěšením jsme zaregistrovali přihlášku Vašich dětí na příměstský tábor 
Dobrodruh. 
Níže naleznete informace pro přihlášené včetně údajů pro platbu tábora. 
PROGRAM TÁBORA JE ZÁVISLÝ NA POČASÍ, PROTO HARMONOGRAM 
JEDNOTLIVÝCH DNÍ, VČETNĚ ODJEZDŮ A PŘÍJEZDŮ, OBDRŽÍTE 
KRÁTCE PŘED ZAČÁTKEM AKCE, JAKMILE BUDEME ZNÁT PŘEDPOVĚĎ 
POČASÍ. 
Prosíme o uhrazení kurzu dle následujících údajů do 14 dnů od obdržení 
tohoto e-mailu: 
Bankovní spojení: 1948276153/0800 (Česká Spořitelna) 
Informace pro příjemce: Jméno a příjmení dítěte 
Částka: 3600,-Kč + 375,- Kč v případě zájmu o teplý oběd (75,-Kč/den). 
Sleva 400,- Kč pro druhého (a každého dalšího) sourozence 
 
Důležité informace: 
1, ZAHÁJENÍ KURZŮ, PŘÍCHOD A ODCHOD DĚTÍ 
- Předávání dětí probíhá každý den na vlakovém nádraží Praha Hlavní nádraží 
v 8 hod. 
- Odchod dětí probíhá osobním převzetím dítěte na Hlavním nádraží (mezi 
17.30-18 hod), nebo po domluvě převzetím dítěte po cestě z programu, nebo 
samostatným odchodem dítěte po podpisu "Prohlášení o samostatném 
odchodu dítěte" (bude součástí přílohy e-mailu s podrobnými informacemi) 
 
2, PROGRAM 
Většina činností probíhá v blízkém okolí Prahy, pro dopravu na místo jsou 
využívány vlaky a autobusy MHD. 
Týdenní MODELOVÝ plán: 
Pondělí - sjíždění řeky Sázavy - Sázava 
Úterý - lezení na skalách, bouldering, slaňování - Srbsko 
Středa - ferraty - Slánská hora 

 



Čtvrtek - jeskyňaření, slaňování, lanové hrátky - Srbsko 
Pátek - rafting na divoké vodě, orientační běh - Veltrusy 
Jedná se pouze o modelový plán, který může být upraven v závislosti na 
počasí a podmínkách (vodní stavy apod.) 
 
3, STRAVOVÁNÍ 
Pro každé dítě je v ceně kurzu zajištěn celodenní pitný režim.  
Pro zájemce organizátoři zajistí teplý oběd v místě konání aktivit v ceně 70,- 
Kč/den. Oběd je zajištěn buď návštěvou blízkého stravovacího zařízení, nebo 
je dovezen v termoboxech z restaurace přímo na místo konání programu. 
Stravování zaplatí zájemci předem na účet dle údajů pro platbu výše. 
 
4, DOPORUČENÉ VYBAVENÍ DĚTÍ 
Na každý den sportovní oblečení, pláštěnka, sportovní obuv, malý batoh na 
osobní věci, láhev na pití, svačina na celý den, opalovací krém, sluneční brýle, 
nádoba na oběd+příbor. Dále dle programu plavky, přilba na kolo, čelová 
svítilna (čelovka). Ostatní vybavení na jednotlivé aktivity zajišťuje organizátor. 
 
5, PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 
Zodpovědnými organizátory tábora "Dobrodruh" jsou Bc. Šárka Tesková a Ing. 
Jan Štykar. Tým instruktorů je složen zejména z učitelů tělesné výchovy, popř. 
studentů vysokých škol se vztahem k outdoorovým aktivitám. Na jednoho 
instruktora připadá cca 8-12 dětí.  
 
V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese 
sarka.teskova@gmail.com, nebo na tel. čísle 731 482 912. 
Děkujeme za důvěru a budeme se moc těšit na společně strávené chvíle s 
Vašimi malými dobrodruhy:-) 
 
S přáním krásného dne, 
Šárka Tesková 
sarka.teskova@gmail.com 
tel: 731 482 912 

 
Vytvořeno službou Webnode 

 


