
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

URČENO PRO: děti  6-10 let 

TERMÍN: 3.-7. srpna 2020 (5 dní od pondělí do pátku od 8:30 – 16:00) 

 CENA 1.500,- Kč (zahrnuje svačiny, oběd, pitný režim, materiály na dílničky a 
workshopy, pojištění, výlet) 

 REGISTRACE:  na mailu iva.kubitova@gmail.com, Přihlášení dítěte by mělo 
obsahovat 

o Jméno a příjmení dítěte 
o Datum narození dítěte 
o Jméno a příjmení zákonného zástupce (rodiče) 
o Adresa bydliště - ulice, č.p., Město, obec 
o  telefon a mail na rodiče 

 po přihlášení dítěte vám budou zaslány informace k uhrazení ceny za tábor. 

 Na tábor je MOŽNÉ SE REGISTROVAT DO 20. 6. 2020 
 Registrace je platná pouze v případě uhrazení ceny za tábor. 

 

Tábor bude probíhat v prostorách budovy PTH v Horních Počernicích (adresa Stoliňská 41b, 
Chvaly – Horní Počernice) k dispozici je tělocvična, louka, oplocený velký prostor pro volný 
pohyb dětí včetně možnosti minigolfu, jídelna a parkoviště pro příjezd rodičů  

https://www.google.cz/maps/@50.1077596,14.5911523,3a,75y,126.54h,98.14t/data=!3m6!1e
1!3m4!1sUap7PTwSiQLICByOcPttgQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=cs 

Jak tábor probíhá? Ráno mezi 8:30 a9 hodinou přivezou rodiče děti na místo konání tábora. 
V 16 hodin tábor končí a rodiče si děti vyzvedávají. Děti se mohou těšit na spoustu her, 
zábavu, příjemnou atmosféru rodinného příměstského tábora do celkového počtu 30 dětí. 
Součástí budou i volitelné workshopy jako ping-pong, vodní, cukrářský, balanční míče apod. 

Na vaše děti se těší tým, který má bohaté zkušenosti s volnočasovou prací s dětmi této věkové 
skupiny. 

Místo na táboře je rezervováno po obdržení přihlášky a platby. Po odeslání přihlášky na 
náš e-mail vám zašleme podrobnosti k platbě a následně po obdržení platby z vaší strany,  
obdržíte na vámi uvedený e-mail potvrzení přihlášky. 

  



Storno podmínky 

 Většina nákladů spojená s táborem je hrazena dopředu, nejen jídlo, ale i materiály jsou 
navázané na konkrétní počty. Uvědomujeme si, že může nastat situace, kdy je zapotřebí 
stornovat účast dítěte, proto zde přidáváme přehled storno podmínek: 

Při zrušení účasti na táboře do 20 kalendářních dnů před začátkem tábora vracíme 70% ze 
zaslané částky. 

Při zrušení účasti na táboře od 19. kalendářního dne před začátkem tábora do nástupu na tábor 
se nevrací žádná částka zpět. 

O zrušení registrace je potřeba požádat prostřednictvím e-mailu iva.kubitova@gmail.com 

Vzhledem k situaci kolem COVID 19 ujišťujeme rodiče, že při zrušení tábora z důvodu 
nařízení vlády nebo nerealizovatelnosti tábora vracíme plnou částku zpět bez ohledu na to 
jaká je časová prodleva před termínem zahájení tábora.  

 

V ceně je zahrnuto také pojištění tábora. 

Registrace je možná do 20. 6. 2020.  

Tábor pořádá Církev bratrská, Chvaly, www.cb.cz/cerny.most, IČ: 26520290.  

Program tábora stojí na křesťanských hodnotách a součástí tématu tábora „detektivní pátrání – 

záhada vyřešena“  budou i převyprávěné příběhy z Bible, s dětmi budeme hovořit o základních 

křesťanských principech. 

 Součástí bude závěrečná páteční párty i pro rodiče  

Pokud máte nějaké dotazy k táboru, prosíme, obraťte se na nás e-mailem: 
iva.kubitova@gmail.com.  

Za tým pořadatelů Iva Kubitová – hlavní vedoucí 

Děkujeme. 

 


