LETNÍ TÁBORY NA JEZÍRKU
Přihlašujte se výhradně elektronicky na www.lipka.cz/jezirko-tabory.

Ztracené puntíky

Trosečníci

přírodovědný, tvořivý, sportovní PŘÍMĚSTSKÝ tábor

sportovní, přírodovědný PŘÍMĚSTSKÝ tábor

8.–12. 7. 2019

15.–19. 7. 2019

Děti: 7–11 let Vedoucí: Eva Kazdová
Přihlášky a cena do 25. 5. 2019, 2000 Kč
Záloha: 500 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení

Děti: 7–11 let Vedoucí: Roman Maxa
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2019, 2000 Kč
Záloha: 500 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení

Slunéčko sedmitečné poznají všechny děti podle
červených krovek s černými puntíky. Ale kam se
poděly puntíky našemu slunéčku? Půjčil si je snad
strakapoud, který se ozývá z lesa? Nebo to byli čolci
v rybníčku? Pomůžete slunéčku prohledat les,
podzemí, rybníček i louku?

Na táboře nás čeká výprava na neobydlený ostrov.
Děti zjistí, zda zde dokážou překonat všechny
nástrahy. Vyzkouší si tábornické dovednosti jako
rozdělat oheň a něco si na něm uvařit, vyrobit si ze
dřeva a dalších přírodnin nezbytné pomůcky.

Na táboře budeme poznávat biotopy v okolí Jezírka,
vypravíme se na celodenní výlet, budeme hrát hry
a tvořit z přírodních materiálů.

Střídat se budou pohybové aktivity, zábavné
a poznávací hry a tvořivé činnosti v areálu Jezírka
a nejbližším okolí, 1 celodenní výlet.

Letem světem

Bystronožka

pohybový, zážitkový, tvořivý POBYTOVÝ tábor

přírodovědný, pohybový PŘÍMĚSTSKÝ tábor

15.–19. 7. 2019

22.–26. 7. 2019

Děti: 7–10 let Vedoucí: Michal Horký
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2019, 2600 Kč
Záloha: Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení

Účastníci: 8–13 let Vedoucí: Iva Křenovská
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2019, 2000 Kč
Záloha: 500 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení

Pobytový tábor, na kterém se budeme snažit dostat
kolem světa a poznávat jeho krásy a různorodost.

Kde je hájovna Lišky Bystroušky? Co potřebuje liška
k životu? Čím se živí? Jak se liší liščí a psí stopa?

Ubytování dětí zajištěno v budově Jezírka ve 2 až 6
lůžkových pokojích na povlečených postelích, strava
5x denně, pitný režim.

Tábor je motivován knihou Rudolfa Těsnohlídka Liška
Bystrouška. Zaměřen bude hlavně přírodovědně.
Kromě nejrůznějších liščích lumpáren děti čeká
celodenní výlet a spousta her a pozorování v lese.

Zaslaná pošta

Na liščím ohonu

pohybový, zážitkový, tvořivý POBYTOVÝ tábor

přírodovědný, pohybový, tvořivý PŘÍMĚSTSKÝ tábor

22.–26. 7. 2019

29.7.–2. 8. 2019

Děti: 9–13 let Vedoucí: Michal Horký
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2019, 2600 Kč
Záloha: Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení

Děti: 7–12 let Vedoucí: Jana Pavlíčková
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2019, 2000 Kč
Záloha: 500 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení

Pobytový tábor, na kterém se budeme snažit obnovit
poštovní úřad na Zeměploše.

Kde je hájovna Lišky Bystroušky? Co potřebuje liška
k životu? Čím se živí? Jak se liší liščí a psí stopa?

Ubytování dětí zajištěno v budově Jezírka ve 2 až 6
lůžkových pokojích na povlečených postelích, strava
5x denně, pitný režim.

Tábor je motivován knihou Rudolfa Těsnohlídka Liška
Bystrouška. Zaměřen bude hlavně přírodovědně.
Kromě nejrůznějších liščích lumpáren děti čeká
celodenní výlet a spousta her a pozorování v lese.

Dopisy ze Zeměplochy

Lýkožrouti na Třeboňsku

pohybový, zážitkový, tvořivý POBYTOVÝ tábor

tábornický, přírodovědný POBYTOVÝ tábor

29.7.–2. 8. 2019

28.7.–9. 8. 2019

Děti: 14–17 let Vedoucí: Michal Horký
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2019, 2600 Kč
Záloha: Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení

Děti: 10–15 let Vedoucí: Jaroslav Slepička
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2019, 3300 Kč
Záloha: Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení

Pobytový tábor, na kterém se budeme snažit obnovit
poštovní úřad a přenášet zprávy rychleji než majáky
pana Pozlátka.

Pobytový tábor v CHKO Třeboňsko určený pro
účastníky víkendového klubu Lýkožrouti (zúčastní se
alespoň jedné víkendovky) k zakončení celoroční
činnosti.

Ubytování zajištěno v budově Jezírka ve 2 až 6
lůžkových pokojích na povlečených postelích, strava
5x denně, pitný režim.

Ubytování ve stanech s podsadou ve vlastních
spacácích, strava 5x denně, pitný režim.

Chyťte Kvída!

Na pustém ostrově

přírodovědný, tvořivý, pohybový PŘÍMĚSTSKÝ tábor

Sportovní, přírodovědný PŘÍMĚSTSKÝ tábor

5.–9. 8. 2019

12.–16. 8. 2019

Děti: 5–8 let Vedoucí: Světla Froncová
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2019, 2000 Kč
Záloha: 500 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení

Děti: 8–13 let Vedoucí: Roman Maxa
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2019, 2000 Kč
Záloha: 500 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení

Myšák Kvído utekl ze své knihy a na poličce
přeskakuje z jedné knížky do druhé. Podaří se ho
moudrému kocouru Alfrédovi chytit? Co všechno
v knihách zažije za dobrodružství a dokáže se vrátit
zpět? Tak to se dozvíme až během tábora na Jezírku.
Táborová hra je inspirována knihou Pavla Čecha.

Na táboře nás čeká výprava na neobydlený ostrov.
Děti zjistí, zda zde dokážou překonat všechny
nástrahy. Vyzkouší si tábornické dovednosti jako
rozdělat oheň a něco si na něm uvařit, vyrobit si ze
dřeva a dalších přírodnin nezbytné pomůcky.

Střídat se budou pohybové aktivity, zábavné
a poznávací hry a tvořivé činnosti v areálu Jezírka
a nejbližším okolí, 1 celodenní výlet.

Střídat se budou pohybové aktivity, zábavné
a poznávací hry a tvořivé činnosti v areálu Jezírka
a nejbližším okolí, 1 celodenní výlet.

Indiánskou stezkou
přírodovědný, tvořivý, sportovní PŘÍMĚSTSKÝ tábor

19. –23. 8. 2019
Děti: 9–13 let Vedoucí: Veronika Brázdilová
Přihlášky a cena: do 25. 5. 2019, 2000 Kč
Záloha: 500 Kč, splatná do 14 dnů od přihlášení
Stopy Indiánů nás zavedou do blízkého
i vzdálenějšího okolí Jezírka, budeme poznávat, co
nám příroda může nabídnout a co můžeme tvořit
z jejích darů. Dozvíme se také něco o tom, jaké je to
být členem indiánského kmene.
Střídat se budou pohybové aktivity, zábavné
a poznávací hry a tvořivé činnosti v areálu Jezírka
a nejbližším okolí, 1 celodenní výlet.

Na všech táborech (není-li uvedeno jinak) platí:


Program příměstských táborů je připraven denně od 8.30 do 16 hodin – upřesní vedoucí každého tábora.



Děti je možné ráno přivést mezi 7.30 a 9.00 a odpoledne vyzvednout mezi 16.00 a 17.00 – upřesní vedoucí
každého tábora.



Každý den jsme s dětmi venku, většinou více než polovinu času.



V ceně táborů je kromě výdajů na pedagogy, program, jízdné, vstupné a celodenní stravování, zahrnuto
i úrazové pojištění účastníků.



Vaříme zdravě (každý den je čerstvá zelenina/ovoce; nedáváme dětem cukrovinky a omezujeme jídla
s rafinovaným cukrem; nakupujeme sezónní potraviny; nepoužíváme instantní produkty a snižujeme množství
polotovarů).



Pitný režim je po celý den bez omezení, nabízíme vodu s bylinkami/citrónem nebo čaj.



Zajišťujeme stravování po celý den (svačina, teplý oběd s polévkou, svačina), u pobytových táborů stravování
5x denně (snídaně, svačina, teplý oběd, svačina, večeře).



Program příměstských táborů probíhá obvykle v areálu Jezírka, v budově nebo v lese.



Na každém z táborů proběhne alespoň jeden celodenní výlet (místo oběda mají děti obvykle balíček na cestu).



V programu se střídají činnosti sportovní s tvořivými, pohybové s klidovými, neorganizované s pracovními (děti
po sobě uklízejí jídelnu, aj.).



Maximální počet účastníků tábora je u většiny akcí 28, děti jsou na většinu aktivit rozděleny do menších
skupin.



Na pobytových táborech v budově Jezírka jsou děti ubytovány ve 2 až 6 lůžkových pokojích na povlečených
postelích, na táboře na Karštejně spí děti ve vlastních spacácích v podsadových stanech.



Pro účast na táboře je nutné potvrzení od dětského lékaře. Na pobytovém táboře je vždy přítomen zdravotník.



Zálohu je nutné zaplatit do 14 dnů od přihlášení. Také je možné rovnou zaplatit celou částku. Doplatky se hradí
do 25. 5. 2019. Neobdržíme-li do těchto dat zálohu/doplatek, vaše místo bude uvolněno dalším zájemcům.
Platí se bezhotovostně převodem na náš účet u FIO banky.



Storno poplatky jsou ve všech případech stanoveny takto: 25 % z ceny akce při odhlašování od 1. května
a 50 % při odhlašování od 1. června. V případě odhlášení během tábora se vrací podíl 50 % z ceny, dle počtu
nevyčerpaných dní. O vrácení poplatku je třeba písemně požádat vedoucího do konce tábora. Storno
se neplatí, pokud rodiče najdou vhodného náhradníka. V ostatních případech se storno poplatek účtuje.



Jedno dítě je možné přihlásit maximálně na jeden letní příměstský tábor na Jezírku. Na pobytové tábory není
přihlašování omezeno.

Podrobnosti o dalších akcích najdete na www.lipka.cz/jezirko.

