
 
CA STUDIO SUN – Paed. Dr. Hana Milerová, Vršovická 43, 101 00 Praha 10 a VSK MEDIK PRAHA 

               Dětský sportovní tábor s koly           
                         pro děti 5 – 15 let 
                             ŘEDKOVEC  

TERMÍN: 30. 6. – 13. 7. 2018 
Hlavní vedoucí tábora: PaedDr. Hana Milerová 

   Ostatní vedoucí: Kristina Pavlíčková, Růžena Kroutilová, Lukáš Liška,Bc. Kristýna Kohoutová, Tereza Milerová, Adéla Kargerová 

 

                
 

Letošní tábor se bude konat v rekreačním zařízení Ředkovec, jež se nachází v krásné přírodě nedaleko Havlíčkova Brodu a Světlé 
nad Sázavou.  

Areál se nachází uprostřed lesů, na břehu rybníka Ředkovec, který je vhodný pro koupání a výuku plavání dětí. Krásná místa 
Českomoravské vrchoviny jako jsou Stvořidla, Melechov nebo hrad Lipnice se přímo nabízejí k turistice a cyklistice. 

    V areálu máme k dispozici bazén, hřiště na kopanou, dvě hřiště na odbíjenou, krytou tělocvičnu, stolní tenis, lodě, knihovnu, 
klubovnu, hernu, kiosek s prodejem sladkostí pro děti, dvě ohniště a ustájené koně. 

Zde máme naši základnu, odkud vyjíždíme téměř každý druhý den na výlety na kolech. 

UBYTOVÁNÍ: 4-lůžkové chatky 

STRAVOVÁNÍ: plná penze / 5x denně strava, nápoje k dispozici celý  den/ 

CENA: 7.280,- Kč/dítě 

PROGRAM: cyklistika /povinná cyklistická  helma/, výuka plavání, veslování, hry a závody na vodě, míčové hry, atletika, orientace 
v přírodě, orientační hry a závody, bojové a noční hry, celotáborová hra, nocování na hradě Lipnice, nocování „ pod  širákem “, 
karneval, diskotéky a táboráky. 

Neustálý zdravotnický dohled, pečlivě připravený program a osvědčený kolektiv zkušených vedoucích je samozřejmostí!    
Odjezd: cca 10.00 z Prahy – bude upřesněno                
Příjezd: cca 15.00 do Prahy – bude upřesněno                                                                                                                                                   
Přihlášky: obratem na e-mail: hanamil@seznam.cz   
Informace: Kristina - 604 716 196, Hanka  - 608 781 784    
Úhrada: a/ převodem na účet 190339311/0300, var. s.: 300618, konst. s.:0308, spec. s.:datum narození dítěte  
              b/ v hotovosti po domluvě s vedoucími 
Záloha: 3.500,-CZK do 31. 3. 2018   Doplatek: 3.780,-CZK do 20. 5. 2018        Celková částka: do 31. 3. 2018 
Přihláška Vám bude potvrzena, podrobné předodjezdové informace budou zaslány nejpozději 14 dní před odjezdem na Váš e-
mail. 
____________________________________________________________________________________________ 

 
PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA TÁBOR 

    

jméno a příjmení dítěte:                                                      datum narození :                                   ZP:     
 

bydliště :                                                                   jméno a příjmení zákonného zástupce:           
 
mobil zák. zást.:                                                        e-mail:                                
 
kolo s sebou*:  ano     ne                  dítě je*:  plavec   špatný plavec    neplavec 
 
 
dne:                                                         
                                                                                                                                 ………………………….……… 
                                                                                                                                 podpis zákonného zástupce 
*nehodící škrtněte 
 
 

mailto:hanamil@seznam.cz

