
 

 

 
 

Zveme všechny děti, které chtějí strávit první dva týdny prázdnin pod 
stanem, na kole nebo v lese či na louce se spoustou her, poznáváním 
nových kamarádů a prožíváním dobrodružství! Neváhej, osedlej kolo a 
pojeď s námi na letní tábor! 

Termín pátek 1. 7. 2022 – neděle 17. 7. 2022 

Místo 
tábora 

Mašovice, asi deset 
kilometrů od Chýnova u 
Tábora v jižních Čechách. 

Doprava: Tam i zpět autobusem 
s vlekem na jízdní kola 

Strava 5  denně, (snídaně, 

oběd, svačina, večeře, 
druhá večeře). K pití čaj, 
šťáva. 
Obědy a večeře nám vaří 
zkušený kuchař. 

Ubytování: Stany s podsadou a podlážkou, 
postele s matrací, polštářkem, 
dekou. Možnost zapůjčení 
karimatky, spacáku. 

Program Výlety pěšky a na kole přiměřené věku a zdatnosti dítěte. Kolo 
s přehazovačkou v dobrém technickém stavu a cyklistická helma 
podmínkou. 
Celotáborová hra, slavnostní táborové ohně, hry v lese a na louce, koupání, 
uzlování, poznávání přírody, táboření, puťáky na kole, údržba kola, základy 
první pomoci.  

Cena za 17denní tábor celkem 5 490,- Kč 

Cena 
zahrnuje 

Úrazové pojištění, ubytování, dopravu, celodenní stravu. 
Dále také vstupné a stravu na všech výletech. 
Zabezpečení kol na tábořišti i na výletech. 
Odborný zdravotní dohled – zdravotník vyškolený ČČK. 
Odborný pedagogický dohled – vedoucí držitelé osvědčení MŠMT. 
Po předchozí domluvě možnost zapůjčení karimatky, spacáku, 
kola či cyklistické helmy pro menší děti. 
 

 
Informace 
a přihláška 

 
Pavel Bezpalec, tel. 604798203,  letnitabor@venango.cz 
www.venango.cz, www.facebook.com/osvenango  



VENANGO – VENANGO – VENANGO – VENANGO 

závazná přihláška na 

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR 

1. 7.  –  17. 7. 2022 

Přihlášku zašlete dohromady s potvrzením od lékaře. Možno zasílat (po naskenování) e-mailem nebo 

osobně předat. 

POZOR: elektronická přihláška z webu slouží pouze jako předběžná rezervace. 

Přihláška je závazná až po zaplacení zálohy 1 000 Kč (nebo plné ceny poukazu na tábor) přímo 

na bankovní účet – číslo účtu 133084666/0300, rodné číslo jako variabilní symbol. 

Kapacita tábora je omezena. Místa na táboře budou obsazována dle pořadí, v jakém dojde přihláška a 
zároveň platba zálohy či plné ceny poukazu. 

Jméno a příjmení: ................................................................................................................   

Datum narození:  .................................................................................................................   

Rodné číslo:  .................................................................................................................  

Zdravotní pojišťovna:  .............................  

Adresa dítěte:   .................................................................................................................  

  .................................................................................................................  

E-mailová adresa:  ...............................................................................................................   

Mobilní telefon na rodiče:  ..................................................................................................  

Souhlasím s využíváním dat mého dítěte v seznamech pro účely akce. 

Stornovací podmínky: 

Při odhlášení více než 30 dní před odjezdem tvoří stornovací poplatek 5% z ceny poukazu. 

 29 – 15 dní před odjezdem: 30 % ceny poukazu 

 14 – 0 dní před odjezdem: 80 % ceny poukazu 

V případě zajištění náhradníka se stornovací poplatky neplatí. 

V případě, že dojde k přerušení pobytu odjezdem účastníka z tábora ze závažných důvodů na jeho straně (nemoc 

apod.), organizátor vrací pouze částku odpovídající nespotřebovaným stravovacím nákladům. 

Datum:  ....................................................  Podpis rodičů:  .......................................  
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Potvrzení lékaře 
 

 

 

Potvrzuji, že přihlášené dítě  ...............................................................................................  

je celkově zdravé a schopné účasti na letním táboře VENANGO 2022. 

Prodělalo tyto závažnější choroby a je třeba brát ohledy v těchto činnostech: 

 .................................................................................................................   

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

nebo je v současné době léčeno s těmito problémy, na které je třeba brát zřetel: 

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

alergie na (doporučená terapie a léky): 

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

DITEPE: 

 

 

 

 

 

 

Datum:  ....................................................  

 

 .....................................................................  

Razítko a podpis lékaře: 
 


