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Informace k příměstskému táboru 

Putování za indiány 

7.-11.8.2023  

 

Termín konání tábora: 7. – 11.8.2023 

Termín pro podávání přihlášek: 30.5.2023 

Termín pro provedení platby: 30.6.2023 na účet 1024308856/5500 

Cena: 2700,- / dítě – cena pro pěstouny se bude odvíjet od počtu dní vyčerpané respitní péče tzn. individuálně. 

Variabilní symbol = číslo faktury.  

Storno poplatky: Zrušení tábora 4 týdny před datem konání a dříve = bez poplatků, 3 týdny 10% z ceny, 2 

týdny 20%, 1 týden 50% z ceny.  

Příchod dětí: od 7:30 do 8:00 – při prvním příchodu dítěte může rodič vyplnit oznámení o tom, že dítě může 

přicházet a odcházet z tábora samo.  

Odchod dětí: od 16:30 do 17:00  

Maximální kapacita tábora je: 15 dětí  

Vedoucí akce a zdravotní dozor: Michaela Čábelová cabelova.vesta@email.cz, tel. 702 068 708 

Pedagogičtí pracovníci: Bc. Lucie Chmelíková, Svatopluk Kněžour  

Cena: 2700,- / dítě cena pro pěstouny se bude odvíjet od počtu dní vyčerpané respitní péče tzn. individuálně.  

Stravování: Zajištěno formou dvou svačin, pitného režimu a ve dny, kdy není plánován celodenní výlet 

formou teplého obědu. Ve dnech, kdy se bude konat celodenní výlet bude oběd zajištěn formou balíčku.  

Základní informace o programu:  

Příměstský tábor "Putování za Indiány" je týdenní turistický tábor po okolí Pardubic s tématem indiánů. 

Během týdne jsou pro děti připraveny společenské, sportovní a tvořivé aktivity a dva celodenní výlety.  

 

Co s sebou:  

Oblečení a obuv úměrně počasí a plánované aktivitě (sdělí vždy vedoucí akce při odpoledním předání dítěte).  

Lahev na pití.  

Léky, které dítě užívá.  

 

Co s sebou nebrat:  

Mobilní telefon – na našich akcích nejsou mobilní telefony povoleny. Dítě si jej může nechat v prostorách 

spolku – spolek však za případnou ztrátu neručí.  

Cenné věci a oblečení, které se nemůže ušpinit.  

Drogy, alkohol, cigarety, zbraně (vč. například nože).  

 

 

 

 


