Letní tábor

Pohádka
Bělá pod Bezdězem,
Osada Pohádka

26.7.-9.8. 2014

Letní dětský tábor - Osada Pohádka

Vážení rodiče,

Informace
 Odevzdání přihlášek do 30.4.2014
 Platba nejpozději 30.6.2014
 č.ú. 102304910/8030
 VS :

141

 Cena tábora: 4.400, info 777 270 948 – Stáňa Buzická
Odjezd
parkoviště autobusů u OC Dragon
(naproti OBI) v 8,45 hodin
Příjezd
sobota 9.8.2014 kolem 15,30 - 16,00
hod. tamtéž

do rukou se Vám dostala přihláška na letní tábor pro
děti od 6 - 16 let, který pořádá Policejní sportovní
klub Cheb. Tábor se koná v chatové osadě Pohádka
v Bělé pod Bezdězem v termínu 26.7.-9.8.2014
Jedná se o tábor chatkového typu. Děti jsou
ubytovány ve čtyřlůžkových chatkách . Stravování je
zajištěno 5x denně. S ohledem na svůj věk se děti
formou služebních oddílů podílí na chodu tábora..
Vyplněnou závaznou přihlášku, jejíž nedílnou
součástí je potvrzení lékaře o způsobilosti dítěte
účastnit se tábora, je třeba odevzdat nejpozději do
30.4.2014.. Úhradu tábora proveďte nejpozději do
30.6.2014. Platbu můžete provést bankovním
převodem, hotově na účet v bance nebo v hotovosti.
Účet je u Raiffeisenbank v Chebu, číslo účtu:
102304910/8030, jako variabilní symbol uveďte číslo
přihlášky. VS této přihlášky je: __ 141
V případě potřeby Vám vystavíme potvrzení nebo
fakturu pro zaměstnavatele. V tomto případě
zkonzultujte požadovanou formu a náležitosti s
příslušnou účtárnou.

Krásné
prostředí

Důležité informace
Věnujte, prosím, pozornost vyplnění
přiložené přihlášky, zvláště pak údajům
týkajících se zdravotního stavu dítěte a
případných omezení a zvláštností dítěte.
Uvedením těchto problémů chráníte
především svoje dítě. Pokud se zdravotní
stav dítěte nebo předepsané léky před
odjezdem na tábor změní, odevzdejte tuto
informaci v písemné podobě při odjezdu na
tábor.
Přílohou přihlášky je seznam vybavení
dětí na tábor. Vybavte dítě s ohledem na
převažující pobyt v přírodě, sportovní a
pohybové hry s tím, že je třeba počítat s
případným poškozením vybavení.
Nedoporučujeme drahé a nové oblečení a
obuv.
Zvláště u mladších dětí doporučujeme
zasílat pravidelnou korespondenci.
Adresa tábora:
Chatová osada Pohádka
Bělá pod Bezdězem
294 21
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Případný předčasný odjezd, nebo pozdější
příjezd, dohodněte předem s vedením
tábora.
Odjezd: sobota 26.7.2014 v 9 hodin
Z M Ě N A !!!
Sraz účastníků je na parkovišti
autobusů u OC Dragon (naproti OBI)
v 8,45 hodin
Příjezd: sobota 9.8.2014 kolem 15,30 16,00 hod. tamtéž
Cena tábora: 4.400,Hlavní vedoucí tábora: Jaroslav Štengl
Táborová hra na téma: Dračí doupě
Program pro táborníky připravují Martin
Buzický a Jan Motyčák - Monty
Případné dotazy Vám zodpovím na tel.
čísle: 777 270 948 – St. Buzická

Prostředí tábora a
vybavenost osady Pohádka
Vybavení chatek

Sociální zařízení

Chaty obsahují jedno dvoulůžko a palandu
spolu s dalším nábytkem. Chaty jsou
majitelem udržovány ve velice dobrém stavu.

Nově zrekonstruované sociální zařízení
splňují veškeré hygienické požadavky.
Chlapecké a dívčí části jsou oddělené. Teplá
voda je samozřejmostí.

Sed

Ipsum Augue?

Okolí Osady Pohádka
V okolí osady se nachází členitá příroda
obzvláště lesy, které jsou využívány k
denním aktivitám dětí.

Koupaliště
Nedaleko tábora se nachází koupaliště,
jenž při teplých letních dnech vaše děti
velice ocení.

Hrad Bezděz
Bezděz je zřícenina hradu v okrese Česká
Lípa. Nachází se na kopci Velký Bezděz v
Dokeské pahorkatině, nad vsí Bezděz.

Podpořte nás
Navštivte náš Facebookový profil a
dozvíte se nejnovější informace spolu s
fotografiemi úspěšného turnusu v roce
2013.

Buďte v obraze

Během turnusu zde budou každodenní
aktualizace z dění v táboře spolu
s fotografiemi.
A d r es a p r o f ilu
www.facebook.com/ltd.pohadka
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Krásný výhled na
Bezděz
Pohled přímo z tábora
Osada Pohádka na
krásné panorama
Bezdězu
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Zábava

Vaření v přírodě
Jedna z oblíbených
aktivit dětí je vaření v
přírodě

Pro děti je připraven
bohatý program a
sportovní vyžití. Chod
celého tábora zabezpečuje
tým nadšených vedoucích
s dlouholetou zkušeností
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