
Všeobecné informace o táborech na Jezírku: 
 

 Program příměstských táborů (není-li uvedeno jinak) je připraven denně od 8:00 do 16:30 
hodin.  

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

 Pro informace o programu tábora můžete kontaktovat vedoucího tábora 

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

 Ceny táborů: – příměstský 4 dny 2000 Kč 

– příměstský 5 dní 2200 Kč 

– pobytový na Jezírku 2800 Kč 

– pobytový mimo Jezírko – Lýkožrouti na Třeboňsku 3500 Kč 

– Dřevěný ateliér 1600 Kč 

 Vaříme zdravě (každý den je čerstvá zelenina/ovoce; omezujeme množství masa; vyhýbáme 
se palmovému tuku a uzeninám; nedáváme dětem cukrovinky a omezujeme jídla s 
rafinovaným cukrem; nepoužíváme instantní produkty a snižujeme množství polotovarů).  

 Vycházíme vstříc dietetickým omezením účastníků táborů.  

 Pitný režim je po celý den bez omezení, nabízíme vodu, ovocnou šťávu 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 přírodní zahradě Jezírka, v budově nebo v 
lese.  

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

 V programu se střídají činnosti sportovní, přírodovědné, tvořivé, pohybové i klidové  

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

 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. 2020. 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 odhlášení 
od 1. května a 50 % při odhlášení 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 příměstský tábor na Jezírku.  
 

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


