Prázdniny v pohybu pro holky a kluky z 1. stupně ZŠ
Pořadatel: Vochomůrky, z.s., Vochov 40, 330 23, IČ 07596952, tel. 777693819
vochomůrky@email.cz, janvetrovec@centrum.cz FB:Vochomůrky, www.vochomurky.cz

Odjezd: v pondělí 03.08.2020 v 8:00, hlavní vlakové nádraží Plzeň. Sraz v 7:40
Příjezd: v neděli 09.08.2020 kolem 17:00 opět na vlakové nádraží v Plzni

Pro koho je tábor určen: pro všechny děti 1. stupně zš, které se těší na pohyb v šumavské přírodě a na kolektivní
táborovou zábavu s možností poznání nových kamarádů nebo kamarádek.

Cena: 3700 Kč / dítě

Co je v ceně: doprava na místo i zpět i veškerá doprava během tábora, ubytování v místním rekreačním středisku ve
vícelůžkových chatkách, stravování snídaně-svačina-oběd-svačina-večeře, pitný režim, veškerý sportovní a výletní
program , návštěvy hradů nebo koupaliště, veškeré materiály, pojištění dětí

Program:
•
•
•
•
•
•

během celého týdne jsou pro děti připravené každodenní sportovní aktivity a pohybové hry
celodenní výlet do srdce Šumavy na Srní, Antýgl a Modravu
návštěva hradu Kašperk včetně prohlídky pro děti
rafting na Otavě
koupání na koupališti v Sušici a v případě dobrých podmínek i v řece Otavě
táborák, táborové kino, stezka odvahy, kolektivní soutěže a další aktivity, které k táboru neodmyslitelně patří

Vedoucí tábora: Jan Větrovec - absolvent studia Tělovýchova a sport pedagogické fakulty ZČU Plzeň titul Bc.,
instruktor, bývalý vrcholový sportovec (házená), trenér s několikaletou zkušeností trénování dospělých i dětí různých
věkových kategorií, otec dvou dětí

Přihlášení:
V případě zájmu Vám zašleme oficiální přihlášku pro Vaše dítě/děti. Současně s odesláním vyplněné příhlášky je
podmínkou uhrazení zálohy 1000 Kč. Uhrazení plné částky bude nutné do konce června. Pokud dojde k odhlášení
přihlášeného, vracíme veškerou částku. Částka může být však ponížena o rezervační částku za ubytování. Pokud se
najde náhradník nebo nedojde vzhledem ke stornu počtu dětí k propadení rezervace, vrátíme Vám samozřejmě
kompletní částku.

Prosím věnujte pozornost informaci na druhé straně:

Vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemické situace a pořádání akcí pro děti, do kterých spadají i tábory, budou
v následujících týdnech jistě vydána nová opatření. Na léto počítáme tedy s různými omezeními, které samozřejmě
bude nutné dodržovat. Aktuální informace budeme zveřejňovat na přihlášené účastníky vždy s předstihem, aby jste
děti mohli připravit. Vzhledem k plánovanému programu můžou tedy nastat malé změny, které ale nenaruší celkový
program tábora. Doufáme, že si ale tábor děti i tak užijí.
Odjezd na tábor bude podmíněn zdravím dítěte a podepsáním prohlášení zákonného zástupce, že dítě nemělo 2 týdny
před odjezdem jakékoliv příznaky koronavirové infekce.

