TJ Sokol České Budějovice

Dětský tábor Kadov 2021
Tábor je určen dětem ve věku od 8 do 15 let
www.tabor-kadov.cz
www.facebook.com/letnitaborkadov/
Termín tábora: 8.–21. srpna 2021
Místo konání: Obec Kadov u Blatné,
Strakonicko. Ubytování ve srubech s maximální
kapacitou 10 dětí rozdělených do tří pokojů po
dvojicích až čtveřicích.

Adresa tábořiště:
Tábor TJ Sokol České Budějovice
tábořiště Pod farou
387 33
Kadov u Blatné

Stravování: Pětkrát denně.
Program: Tematicky zaměřená celotáborová hra propojená s aktivitami po skupinách podle věku,
pohybové i klidové hry, tábornické dovednosti, koupání v nedalekém rybníce, večerní táborové ohně a
zpívání, improvizovaná divadla, noční hry.
Účastnický poplatek:
 4 000 Kč pro aktivní členy naší jednoty (= zaplacený členský příspěvek na rok 2021)
 4 300 Kč pro ostatní
 Poplatek zahrnuje kompletní péči o přihlášené dítě během celého tábora, a to včetně
autobusové dopravy z Českých Budějovic do Kadova a zpět, nemusíte platit nic navíc.
 Poplatek je možné po odevzdání přihlášky zaplatit přímo v kanceláři TJ Sokol v přízemí sokolovny
v Českých Budějovicích (telefonní číslo 724 902 989), nebo zaslat na bankovní účet
č. 562609379/0800 u České spořitelny v Českých Budějovicích (variabilní symbol = RČ dítěte,
vzkaz pro příjemce = Kadov – jméno dítěte) do 1. května; nezaplacená místa budou obsazena
náhradníky.
 Storno podmínky: Při odhlášení dítěte do 12. června vracíme celý poplatek, při pozdějším
odhlášení závisí vrácená částka na tom, zda uvolněné místo obsadíme náhradníkem.
Podmínky přijetí: Děti s vážným zdravotním omezením nebo alergií přijímáme až po konzultaci
s hlavním vedoucím, popř. se zdravotníkem či s hlavní kuchařkou. Vyhrazujeme si právo vyloučit dítě
z tábora, pokud by porušovalo táborový řád, pokud by ze zdravotních důvodů nebylo schopné účastnit
se programu, nebo pokud bychom nebyli pravdivě či dostatečně obeznámeni s jeho zdravotním
stavem.
Hlavní vedoucí (spojení před i v průběhu tábora):
Adam Růžička – 775 993 007, ruzicka.adam@email.cz
(v zástupu: Radim Sejk – 776 642 484)

