
INFORMACE PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 30.7. – 3. 8. 2018 (mladší děti) 
7.30 – 15.30 h (kdo potřebuje z pracovních důvodů ráno dříve - osobní domluva, stejně 

tak, když si pro děti chcete chodit odpoledne dříve než v 15.30 h)    
 

CENA:  800,-Kč (obědy, pojištění, program, odměny, výlety). 

Zaplacení tábora slouží jako závazná přihláška. 
PŘIHLÁSIT SE JE MOŽNÉ I NA JEDNOTLIVÉ DNY: ÚT/PÁ (výlet) 350,- Kč, PO/ST/ČT 180,- Kč.  
 

 

S SEBOU NA TÁBOR: VŠECHNO PROSÍME PODEPSAT!  
přezůvky, BATŮŽEK, 2 svačiny (dopolední, odpolední) – 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, pláštěnka, kapesníky. 
První den táborníci dostanou kšiltovku, proto, ať prosím přijdou bez pokrývky hlavy. 
 

VÝLETY (ÚT, PÁ): batůžek vybavený stejně jako normálně, tj. pláštěnka, kapesníky, pití, 
svačiny na celý den, oběd bude zajištěný, kapesné dle vašeho uvážení, kinedryl, pokud vaše 
dítě na cestu autobusem potřebuje  
 

PODMÍNKY ODHLÁŠENÍ: u přihlášení na celý týden se do 3 dnů absence peníze nevrací, za 4 
dny se vrací 200,- Kč, za celý týden 250,- Kč. U přihlášení na jednotlivé dny – individuální 
domluva.                                                                                                                                                                    
V případě nemoci je během tábora 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… Program začínáme v 8 h a končíme v 15 h vždy ve 
volnočasovém centru (tábor je ale od 7.30 do 15.30 h, pokud se nedomluvíte jinak),                                                                                                                                     
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                                                                                                                            
volnočasové centrum – seznamovací hry, výtvarné vyrábění, vycházka do lesa 

ÚTERÝ (v 8 h odjezd od centra)                                                                                                                   

půldenní výlet (nechte se překvapit ) 

STŘEDA                                                                                                                                            
výšlap do lesa za pokladem (vhodné oblečení a obuv!)  

ČTVRTEK                                                                                                                            
výtvarné tvoření + hraní v centru a venku 

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 

 


