
    Letos pro Vás pořádáme již 
 

16 .  r o č n í k   
Letního tábora v Praskolesích, který se 

svou náplní liší od „klasických“ táborů 

Nabízíme: 
1. Krásně upravený areál s velkým hřištěm, 

vyhřívaným bazénem a horolezeckou stěnou 

2. Součástí programu (nikoli každodenní 

aktivitou) je i surfování po internetu a hraní her 

v naší internetové kavárně v Hořovicích (4 km) 

= možnost komunikace s rodiči formou e-mailu 

(neznalé zaučíme) - doprava na kolech po 

skupinách 

3. Spaní ve stanech s podsadou, stravování  

5x denně, pitný režim 24 hodin denně 

4. Maximálně 36 dětí v jednom turnusu  

5. Tábor je vhodný pro děti od 6 do 16 let 

6. Všechny naše aktivity jsou přizpůsobeny věku 

dětí, rozhodně se u nás nikdo nenudí a ani 

nemusí mít obavy, že třeba něco neumí: 

Večery trávíme u táboráku s kytarou, promítáním  

diapozitivů, diskotékou a čtením na dobrou noc  

Vše pod vedením zkušených vedoucích! 
 

———————————————————————-- 

Použijte prosím správné číslo účtu  uvedené  
u Vámi zvoleného turnusu - děkujeme! 

 

1.-4. turnus: č.ú. KB 43-1201620227/0100 

5.-8. turnus: č.ú. KB 107-6446570267/0100 

var. symbol: rodné číslo dítěte 
 

(do poznámky prosím uveďte příjmení dítěte a vybraný 

turnus - např. Novak 3T) 

Datum: ………………..…………………..….… 
 

Podpis rodičů: ………………………..….…… 
 

Poznámka:  …...…………...……….………….… 
 

 ….…….……………………………….…………. 
 

Jméno a příjmení dítěte: 
 

……………………………………… .

Rodné číslo: ..……………………… 

Ulice: ………………… č.p.: ….… 

Město: ……………… PSČ: ………  

Telefon: …………………………….. 

E-mail: ……………………………... 

Vybraný turnus:   (označte x) 

 Umělecké tesání  

   do kamene a do dřeva 

 Cyklistika 

 Míčové hry, floorball 

 Chůze na chůdách 

 Koupání ve vyhříva-

ném bazénu 

 Horolezectví 

 Výpravy do blízkého 

naleziště trilobitů 

 Soutěže o věcné ceny 

 Jízda na koni 

 Celodenní výlety  

za dobrodružstvím 

    P Ř I H L Á Š K A 
 

Letní tábor Praskolesy 
 

na 

1. až 4. turnus 2014 
 

Celková cena Kč 3 299,- (vč. DPH) 
(slevy pro sourozence!!) 

 

Přihláška je platná po zaplacení celé 

této částky 
 

č. účtu KB 43-1201620227/0100 

var. symbol: rodné číslo dítěte 
 

(do poznámky prosím uveďte příjmení dítěte a vybraný 
turnus - např. Novak 3T) 

  1. turnus 28. 6. - 05. 7. 2014 

  2. turnus 05. 7. - 12. 7. 2014 

  3. turnus 12. 7. - 19. 7. 2014 

  4. turnus 19. 7. - 26. 7. 2014 

Velké sportovní hřiště přímo  

v areálu tábora  

Vyzkoušíte si umělecké tesání 

do kamene 

Podrobnější informace 
                                                                                 

                                                               777 311 741 
                                                

info@letnitaborpraskolesy.cz 

                     

 

Podívejte se na naše stránky 
 

www.letnitaborpraskolesy.cz 
 

najdete zde také veškeré dispozice k táboru ! 
 

 

Novým zájemcům na vyžádání  
zašleme zdarma filmový 

dokument o táboře na DVD!!!  



Služby zahrnuté v ceně:  
 

Ubytování: dvoulůžkové podsadové stany, 

T + S voda, společné sprchy + WC v areálu 

Stravování: plná penze (jídlo 5 x denně),  

celodenní pitný režim 

Program v plném rozsahu 

Cena nezahrnuje: dopravu, kolo, klasické 

úrazové pojištění pro jednotlivce 
 

Veškeré dispozice k táboru najdete na našich 

stránkách www.letnitaborpraskolesy.cz 

Koupání ve vyhřívaném bazénu, 

 při večerním osvětlení prostě super 

Jízda na koni pod vedením mistryně 

republiky 

Informace na adrese:  

Hana Čápová 

Praskolesy 28, 267 54 

tel.: 777 311 741 
 

www.letnitaborpraskolesy.cz 

e-mail: info@letnitaborpraskolesy.cz 

    P Ř I H L Á Š K A 
 

Letní tábor Praskolesy 
 

na 

5. až 8. turnus 2014 
 

Celková cena Kč 3 299,- (vč. DPH) 
(slevy pro sourozence!!) 

 

Přihláška je platná po zaplacení celé 
této částky 

     

č. účtu KB 107-6446570267/0100 
var. symbol: rodné číslo dítěte 

 

(do poznámky prosím uveďte příjmení dítěte a vybraný 
turnus - např. Novak 3T) 

Jméno a příjmení dítěte: 
 

……………………………………… .

Rodné číslo: ..……………………… 

Ulice: ………………… č.p.: ….… 

Město: ……………… PSČ: ………  

Telefon: …….………………………. 

E-mail: ………………………………. 

Vybraný turnus:   (označte x) 

  5. turnus 26. 7. - 02. 8. 2014 

  6. turnus 02. 8. - 09. 8. 2014 

  7. turnus 09. 8. - 16. 8. 2014 

  8. turnus 16. 8. - 23. 8. 2014 

Datum: ………………..…………………..….… 
 

Podpis rodičů: ………………………..….…… 
 

Poznámka:  …...…………...……….………….… 
 

 ….…….……………………………….…………. 
 

 .……...…..…………………………….…………. 


