
——— čtvrtek 7. července – pátek 8. července 2022   

——— Rozmarýnová 6, 637 00 Brno-Jundrov  

Neváhejte a vykročte s námi na toulky přírodou! 

Budeme hledat jedinečná místa a převyprávíme si 

jejich příběhy. Poplujeme parníkem po brněnské 

přehradě, budeme sbíhat kopce, hledat skály 

nebo se koupat v místní řece. V ceně je kromě 

celodenního stravování i doprava na výletech  

a vstupné.  

PŘIHLÁŠKA www.lipka.cz/rozmarynek-tabory 

CENA 1 000 Kč  

KONTAKT Silvia Neslušanová, E: silvia.neslusanova@lipka.cz 

T: 541 220 208  

P R A C O V I Š T Ě  R O Z M A RÝ N E K  
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání ——— www.lipka.cz/rozmarynek 

 
TOULKY NEJEN LESEM 
VÝLETOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

PRO DĚTI OD 7 DO 11 LET 

https://www.lipka.cz/rozmarynek-tabory?idm=72
mailto:silvia.neslusanova@lipka.cz
http://www.lipka.cz/rozmarynek
https://www.facebook.com/lipka.cz
https://www.youtube.com/channel/UCI4d0U3ImsR5B7WUMFQTm1g
http://www.instagram.com/lipka.cz


 

NA VŠECH TÁBORECH (NENÍ-LI UVEDENO JINAK) PLATÍ: 
Program příměstských táborů je připraven denně od 7.30 do 17 hodin. 

Děti je možné ráno přivést mezi 7.30 a 9.00 a odpoledne vyzvednout mezi 15.30 a 17.00. 

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; nepoužíváme palmový tuk a uzeniny; nedáváme dětem cukrovinky a 

omezujeme jídla s rafinovaným cukrem; nakupujeme farmářské sezónní potraviny, výrobky bio a Fairtrade; 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 výletových táborů je často místo teplého 

oběda balíček na cestu, u pobytových táborů je stravování 5x denně  

Program příměstských táborů probíhá obvykle v přírodní zahradě Rozmarýnku, 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  

Maximální počet účastníků tábora je u většiny akcí 24, děti jsou na většinu aktivit rozděleny do menších skupin. 

Na pobytových táborech spí táborníci ve vlastních spacácích. 

Po skončení tábora dostanou všichni k dispozici fotky z akce k prohlédnutí na internetu. 

Pro účast na pobytovém 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 do25. 5. 

2022. 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 % přiodhla-

šování od 1. června. V případě odhlášení během tábora se vrací podíl z 50 % ceny, dle počtu nevyčerpaných dní. O vrácení 

poplatku je třeba písemně požádat vedoucího do konce tábora. Storno se neplatí, pokud rodiče najdou vhodného náhradní-

ka. Stornopoplatek bude prominut v případě zákazu účasti přihlášeného zájemce na táboře kompetentním orgánem státní 

správy nebo zákazu konání letního tábora v souvislosti s protiepidemickým opatřením. V ostatních případech se storno po-

platek vždy účtuje. 

Jedno dítě je možné přihlásit maximálně na tři letní příměstské tábory Rozmarýnku. Do počtu maximálně tří akcí se nepočí-

tají pobytové tábory, tam není přihlašování omezeno.  


