
Občanské sdružení LT Smržovka připravilo na letní prázdniny 8-denní turnus dětského letního 

tábora. Tábor je určen pro děti od 7 do 16 let. Místo konání tábora je „Zlaté údolí“ Drhleny 

v Českém Ráji. Termín tábora je 12.7. – 19.7.2022. 

Děti budou ubytované po dvou v chatkách nebo dvoulůžkových stanech. Součástí tábora je dobře 

vybavená kuchyň s jídelnou, sociální zařízení, zdravotní zázemí, sportovní hřiště. Program tábora 

budou tvořit zejména turistické výlety do Českého Ráje, sportovní činnost, koupání, rukodělná 

činnost, poznávání přírody, táboráky ….  

Děti budou rozděleny do smíšených oddílů tak, aby byly v každém oddílu zastoupeny všechny 

věkové kategorie a byly tudíž vyrovnané. 

V případě zájmu odevzdejte vyplněnou přihlášku a zaplaťte poplatek Romanu Stehlíkovi  

na Zámečku na náměstí T.G.Masaryka v pondělí 16. 5. 2022 od 16.00 hodin. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

ZÁVAZNÁ   PŘIHLÁŠKA 
na dětský letní tábor 

 
Místo         :  Drhleny  (u Mnichova Hradiště) 

 

Termín      : 12.7.2022 – 19.7.2022                                       

                                          

Cena          : 4150,- Kč 

 

Příjmení a jméno dítěte :  ………………………………………………………… 

 

Datum narození             :  ……………………………………. 

Bydliště                           :  .……………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………              

Zdravotní pojišťovna   :  . ……………………………………. 

Třída:  …………………………..                               

  

 Kontakt na rodiče 

 

 

Jméno            ……………………………….  

Adresa            ……………………………… 

                       ………………………………. 

 

Telefon           ………………………………  

  

 
Pokud Vám na rekreaci přispívá zaměstnavatel, požádejte 16.5. o vystavení faktury. 

 
 

 

Upozornění : V případě neúčasti dítěte na táboře a nezajištění náhrady bude účtován 

stornopoplatek ve výši 20 % z ceny  tábora. 

 

 

Ve Smržovce: ……………….    ………………………… 
                 podpis rodičů 
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