
INFORMACE PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  9. – 13. 7. 2018  (starší děti) 
 

8 – 16 h (kdo potřebuje z pracovních důvodů ráno dříve - osobní domluva) 
 

CENA:  1000,-Kč (obědy, pojištění, program, odměny, výlety). 

Zaplacení tábora slouží jako závazná přihláška. 
 

 

S SEBOU NA TÁBOR:  
podepsané přezůvky (případně podepsané i tepláky, kraťasy …, ať nám nezůstává sbírka 
oblečení, které nikomu nepatří ), batůžek, 2 svačiny (dopol., odpol.) – NUTNÉ!, lahev 
s pitím (pití v centru bude k dispozici, ale je potřeba mít v batůžku i lahev s sebou), program 
bude probíhat převážně venku, doporučujeme sportovní oblečení a dobré boty. 
První den táborníci dostanou kšiltovku, proto, ať prosím přijdou bez pokrývky hlavy. 
 

CYKLOVÝLET (ČT): SEŘÍZENÉ KOLO, HELMA, do batůžku pláštěnka, kapesníky, pití, svačina 
Vyzkoušejte, jestli u kola nepadá řetěz, bývá to velmi častý jev i přes podepsaná prohlášení 
o seřízení kola! Při počtu táborníků nejsme schopny kola opravovat, pokud bude cestou kolo 
nepojízdné, budete si muset pro dítě přijet. 
 

CELODENNÍ VÝLETY (PO, ÚT, PÁ): pláštěnka, kapesníky, pití, svačiny na celý den, oběd bude 
zajištěný, výlety bus - kapesné dle vašeho uvážení, kinedryl, pokud vaše dítě potřebuje  
 

ODCHOD: Pokud si děti vyzvedáváte, pak se podívejte na místo odpoledního programu (je 
uvedeno u jednotlivých dní v závorce).  Když děti odcházejí samy, váš podpis na přihlášce je 
souhlasem s odchodem z místa odpoledního programu. 
 

PODMÍNKY ODHLÁŠENÍ: do 3 dnů absence se peníze nevrací, za 4 dny se vrací 240,- Kč, za 
celý týden se vrací 300,- Kč 
 V případě nemoci je potřeba dítě omluvit na tel. 736 270 717, J. Kovářová. 
 

PROGRAM: Děti čeká opět pěkný a zajímavý program, potkají nové kamarády, pobaví se, 
něco se naučí, něco si odnesou…, v případě velmi špatného počasí máme náhradní plán. 
 

Aktualizovaný program a jídelníček (výdej obědů v kulturním domě, vaří Opatovská hospoda) 

budou vyvěšeny v týdnu před začátkem tábora na www.obecopatov.cz a na začátku tábora 
ve volnočasovém centru.                                                                    Změna programu vyhrazena. 
 

 

PONDĚLÍ (8 h volnočasové centrum – 16 h volnočasové centrum)                                                           

celodenní výšlap do lesa (vhodné oblečení, obuv, repelent, atd.) – hry, soutěže, oběd v lese 

ÚTERÝ (v 7.30 h sraz u centra – návrat do 16 h - jinak upřesníme SMS při zpáteční cestě) 

celodenní výlet (nechte se překvapit ) 

STŘEDA (8 h volnočasové centrum – 16 h volnočasové centrum)                                                                        

(nejen ) výtvarné tvoření ve volnočasovém centru 

ČTVRTEK (8 h FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ – 16 h FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ)                                                        

cyklovýlet (seřízené kolo + helma!!!), sportovní aktivity na fotbalovém hřišti 

PÁTEK (v 7.30 h sraz u centra – návrat do 16 h - jinak upřesníme SMS při zpáteční cestě) 

celodenní výlet (těšte se ), po návratu rozloučení a zakončení tábora 


