
Praha 5    Ostrovského 3184/38a     IČO: 63113597    e-mail: spb@spolek.eu www.spolek.eu

Vážení milí přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout pobyt pro Vaše děti předškolního věku na letním

táboře v Bezdružicích. S týdenním táborem pro malé děti jsme začali v roce 2009, abychom děti
předškolního věku seznámili s přírodou a pobytem v ní, táborovým dovednostem a určité malé
dávce samostatnosti. Táborový den je celý naplněn organizovanou činností s důrazem na
celotáborovou hru, ve které se nese atmosféra celého tábora. Baby tábor běží paralelně s naším
hlavním 22 denním táborem pro děti ve věku 7-15 let, ale hry a celotáborová hra je převážně pro
každou skupinu zvlášť. Vedle tábora je přírodní koupaliště, které v horkých dnech poskytuje
příjemné osvěžení. Ubytování je po dvou ve stanech s podsadou. Více pro představu o našem
táboře viz. webové stránky www.spolek.eu v sekci fotoalbum.

Baby tábor v Bezdružicích  

Děti, které se zúčastní tábora (účast jim bude potvrzena hlavním vedoucím), obdrží nejpozději do konce května bližší
informace (doba odjezdu a příjezdu, doporučený seznam věcí atd.). Též budou přihlášení informováni o schůzce
vedoucích a rodičů, cca v půlce června 2019 – účast nutná.

PŘILOŽENOU PŘIHLÁŠKU ODEŠLETE PROSÍM NEJPOZDĚJI DO 30.4.2019.
POČET MÍST JE OMEZEN. PRO ZAPLNĚNÍ KAPACITY JSOU UPŘEDNOSTĚNY DĚTI, KTERÉ 

S NÁMI JEZDÍ PRAVIDELNĚ A VČAS ZAŠLOU PŘIHLÁŠKU.

David Kavan (hlavní vedoucí) 
Kavan.d@Hotmail.com , tel. :  723 872 107

Antonín Krejčík (předseda organizace) 
tony009@seznam.cz, tel.:  605 574 498

Spolek přátel Bezdružic 
Ostrovského 3184/38a 
Praha 5, 150 00 
www.spolek.eu

č. účtu: 107-9309080257 / 0100

Platbu za tábor zašlete nejpozději do 31.5.2019
Jako variabilní symbol uveďte datum narození 
dítěte ve tvaru DDMMRRRR (např. 14051997)

č. účtu 107-9309080257 / 0100
(KB, Štefanikova 267/22, Praha 5)

Datum:      

Cena:         
V ceně je zahrnuta doprava tam, strava 5x denně (tři hlavní jídla a dvě
svačinky), pojištění, ceny do soutěže a různé další odměny.
Cesta zpět je na vlastní náklady rodičů. Vyzvednutí dětí rodiči dne
7.7.2018 (sobota) bude možno v čase od 16:00 do 19:00, pokud se
nedomluvíme jinak.
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