
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
přírodního klubu Mraveniště 

Kryštofo Údolí

Tábor je určen pro děti 3 – 7 let.

Organizátor tábora: 
100 chutí, zapsaný ústav.

Na jednotlivých táborech zastupují organizátora jednotliví lektoři, které organizátor 
jmenuje.
Všichni lektoři absolvovali kurz první pomoci, mají potvrzení od lékaře, že mohou 
pracovat s dětmi a čistý výpis z rejstříku trestů a jsou zaměstnavatelem řádně 
pojištěny.
Pečovatelé mají VŠ vzdělání pedagogického směru nebo jsou absolventi kurzu Péče o 
dítě 0 - 6 let s akreditací MŠMT nebo se jinak povinně vzdělávají v programech pro 
učitele předškolního vzdělávání. 

I. BĚH- Michaela Tesařová (tel.: 736 712 980), Dáša Pavlíková (tel.: 776 869 486), 
Veronika Vaverová  (tel.: 774 324 471)
II. BĚH – Lucie Vrbová (tel.: 777 011 478) , Miluše Vojtěchová (tel.: 608 248 122)

Místo konání:
Základna v budově Kryštofovo Údolí 76 bude využívána hlavně při nepříznivém počasí, 
jinak veškeré činnosti budou směřovány ven – obecní pozemky + lesní pozemky u 
studánky + výlety do blízkého okolí.

Program a režim dne:
I. BĚH – Z pohádky do pohádky
II. BĚH – Piráti a námořníci
Denní časový rozvrh vychází z obvyklého režimu Mraveniště – začátek od 7.00 hodin, 
konec mezi 16.00 - 16.30. Děti lze přivádět v rozmezí 7.00 - 8.00 hod. či pak v 9.00 
předat venku před Mraveništěm.

Přihlášky a platba:
Přihlášky přijímáme do 30.6. 2015. (http://mraveniste-prirodni-klub.webnode.cz/jak/)
Cena tábora je 1 500 Kč včetně oběda, odpolední svačiny a pitného režimu. Dopolední 
svačinu si děti nosí vlastní v batůžku.
Platba do 30.6. 2015 na b.ú.: 377 4921 309/0800.



Stornopoplatky:
Odhlášení méně než 7 dnů před zahájením tábora činí poplatek 50 % z celkové ceny 
tábora. Odhlášení v den zahájení tábora činí poplatek 100 % z celkové ceny tábora. 
Storno poplatek vám nebude účtován, seženete-li za své dítě náhradníka (změna 
účastníka bude provedena bez poplatku). V případě, že dítě během tábora onemocní a 
nebude se moci tábora dále účastnit, náleží rodičům 50 % z poměrné části 
účastnického poplatku. Tato poměrná část se vypočte jako poměr mezi dny, které se 
již uskutečnily a dny, které zbývají do ukončení tábora. Je potřeba doložit lékařské 
potvrzení.
V případě, že dítě nebude moci z důvodu nemoci na tábor vůbec nastoupit, bude 
rodičům na základě prokazatelných skutečností (doložení lékařského potvrzení do 5-ti
dnů) vrácen účastnický poplatek ve výši 100 %.

Vybavení dítěte:
 batůžek s dopolední svačinou a pitím (v netekoucí lahvičce)
 náhradní oblečení ve zvláštní tašce (zůstává ve školce – spodní prádlo, dlouhé 

tepláky, ponožky, triko)
 bačkory,
 pevná kotníčková nepromokavá obuv 
 holinky (zůstávají ve školce)
 pláštěnka
 dětský ručník
 spacák, polštářek, pyžamo
 zástěrka či vetší triko na výtvarnou a pracovní činnost
 lehká pokrývka hlavy (sluníčko) 

První den nutno donést:
Prohlášení o bezinfekčnosti a kopii karty zdravotní pojišťovny. 


