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INFORMACE PRO RODIČE – PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V KÁCOVĚ 2023 
 

PROSÍME RODIČE, ABY V ZÁJMU PŘEKVAPENÍ NEINFORMOVALI DĚTI O PŘESNÉM 

PROGRAMU CELÉHO TÝDNE. Děti se tak budou moc těšit a být zvědavé na zajímavý program 

a také budou překvapené z jednotlivých aktivit a akcí.  

 

TERMÍN č. 1: 17.7. – 21.7.2023 

TÉMA : Sportovní příměstský tábor 

 

Tento tábor je určen pro děti od 5 do 12 let. 

Kapacita tábora: 20 dětí 

Zázemí tábora bude v loděnici v Bisportu  

 

TERMÍN č. 2: 31.7. – 4.8.2023 

TÉMA : Špunti na Sázavě – vodácký příměstský tábor 

 

Tento tábor je určen pro děti od 8 do 14 let. 

Kapacita tábora: 20 dětí 

Zázemí tábora bude v loděnici v Bisportu  
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Co na děti bude jednotlivé dny čekat 

Program bude uzpůsoben věku dětí, schopnostem a počasí. Z tohoto důvodu je program 
POUZE ORIENTAČNÍ. 

 

A co na děti bude čekat na „sportovním táboře“ v termínu 17.7.-21.7.2023 

• Vodácký výlet 

• Cyklistický výlet 

• Lezení 

• Pěší výprava  

• A mnoho a mnoho dalšího 

 

A co na děti bude čekat na „vodáckém táboře“ v termínu 31.7.-4.8.2023 

• Vodácký výlet - tento tábor je zaměřen především na vodu, kde bychom chtěli děti 
naučit vše spojené s lodí (manipulace, pádlování, splutí) 

• Lezecká stěna 

 

Hlavní instruktorkou tábora bude Anička Zímová, která měla pod taktovkou minulé úspěšné 
ročníky.  

 

Co dětem tábor přinese 

Naše tábory jsou stavěné především pro pobyt a pohyb dětí v přírodě, připravujeme dětem 
program tak, aby se dokázaly zabavit i bez mobilních telefonů a počítačů. Cílem je hlavně 
zábava, největší odměnou je úsměv dětí a jejich radost z času, který tu s námi strávily. Děti si 
z našeho tábora odnesou zážitky, nové dovednosti, vlastnoručně vyrobené suvenýry, 
fotografie.  

Příměstské tábory jsou pro nás radost a jejich plánování a zajišťování nás baví. V řadách 

našich zaměstnanců máme sportovce, pedagogy, vyškolené zkušené instruktory i 

zdravotníka.  
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Jaké náležitosti mám s sebou přinést v den nástupu na tábor 

* prohlášení o bezinfekčnosti 
     

* kopii průkazu zdravotní pojišťovny 
    

* formulář zplnomocnění k vyzvedávání dítěte 

* prohlášení o odchodu dítěte z příměstského tábora – v případě, že si dítě nebudete 

vyzvedávat a bude odcházet samostatně 

* prohlášení zda je dítě plavec či neplavec 

 

Všechny dokumenty Vám přijdou na email v průběhu června. 

 
 

Kdy mohu dítě přivést a kdy vyzvednout 

• ráno 7:30 – 8:30   

• odpoledne 16:00  - 17:00  

 

 

Co dětem s sebou 

• pohodlné oblečení do interiéru i exteriéru 

• pláštěnka 

• pokrývka hlavy, sluneční brýle, opalovací krém, plavky 

• batůžek na svačinu a láhev na pití (podepsaná) 

• popřípadě kapesné (pro vlastní potřebu v rámci suvenýrů apod.) 

• jízdní kolo + cyklistická helma - den, kdy bude kolo potřeba, bude upřesněn      

           těsně před začátkem tábora (platí pouze pro sportovní tábor) 

• všechny věci doporučujeme podepsat 

 

Nedoporučujeme 

• mobilní telefon a ostatní elektroniku 

• řetízky a jiné cennosti (neodpovídáme za ztrátu cenností) 

• vyšší obnos peněz 
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Jaké bude jídlo 

• svačiny (dopolední, odpolední) i oběd zajistí BISPORT  

• ve dnech, kdy probíhají exkurze, výlety, dostanou děti balíček s obědem, 

nebo teplý oběd v místě výletu 

• pitný režim je pro děti zajištěn po celý den 

• pokud vaše dítě vyžaduje speciální stravování, dietu, nebo je na něco 

alergické, dejte to prosím dopředu vědět abychom mohli zajistit vhodné 

stravování.  

 

Orientační harmonogram jednotlivých dnů 

Program časově: 

 Příchod dětí: 7:30 – 8:30 

 Dopolední aktivita: 9:00 - 12:00 

 Svačina: 10:00 – 10:15 

 Oběd: 12:00 – 12:30 

 Svačina: 15:00 – 15:15 

 Odpolední aktivita: 13:00 – 16:00 

 16:00 – 17:00 dobrovolné hry, vyzvednutí dětí 
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Cena tábora: 3.900,- 

 

V ceně je zahrnuto: 5 dní aktivit pro děti, sportovní program, potřebné vybavení na vodu, 

vybavení na sportovní disciplíny, materiál pro tvorbu (trička, barvy, výtvarné potřeby, …), 

práce instruktorů, stravování (svačina, oběd, svačina), pitný režim po celý den.  

 

Storno podmínky 
 

• odhlášení méně než 14 dnů před zahájením tábora činí poplatek 50 % z 

celkové ceny tábora 

• odhlášení méně než 2 dny před zahájením tábora činí poplatek 100 % z 

celkové ceny tábora (tábory začínají vždy v pondělí, pokud dítě odhlásíte 

v pátek, máte nárok na vrácení 50% z celkové ceny, za odhlášení v sobotu, 

neděli nebo v den zahájení tábora činí stornopoplatek 100% 

• storno poplatek Vám nebude účtován, seženete-li za své dítě náhradníka 

(změna účastníka bude provedena bez poplatku) 

• pokud nebude možné z jakýchkoliv námi neovlivnitelných důvodů (např. 

vládní, hygienická opatření) tábory otevřít, všechny obdržené platby 

vám vrátíme. 

 

 

Těšíme se na viděnou 

 

 

 

 


