
 

Příměstský tábor 

Indiáni z Vítova 2018 
Pondělí 23. 7. – Pátek 27. 7. 2017 / 2500,- 

Další ročník indiánského tábora pro děti, které mají rády dobrodružství, les, hry, ohýnek, zpívání a indiány. Rádi 

bychom nabídli několik dní na Dobré Vodě u srubu pro maximálně 30 dětí. Náplní týdne by byla celotáborová hra, 

celodenní výlet, společné zpívání u ohně, týmové hry, soutěže, výtvarná tvorba a mnoho dalších aktivit. K dispozici 

budeme mít i několik indiánských  tee-pee, kde budou mít děti zázemí. 

 

V ceně 2500,-/dítě: snídaně, teplé obědy a večeře, celý den pitný režim, 2x denně svačina, odměny, výtvarné 

pomůcky 

 

Začínáme v pondělí v 8:00 (jako všechny další dny) a končíme cca v 19h (upřesníme vždy ráno, při přebírání dětí) a 

pokud počasí dovolí, rádi bychom uspořádali jeden večer noční hru (cca do 23h). 

 
Co s sebou? 

• Oblečení dle aktuálního počasí 

• !!! kostým indiána (rodiče určitě rádi a ochotně 
něco vymyslí :-) ) budeme se snažit chodit celý 

tábor v indiánském 

• pohodlné boty, vhodné i na celodenní výlet, 

běh, sandály 

• malý batůžek na výlety 

• flaška na pití 

• ešus (doporučuji podepsaný) + vlastní příbor, 

hrníček (nejlépe nerozbitný plecháček) – bude 

zůstávat v táboře + utěrku 

• papíry, propisku nebo tužku, pastelky 

• plavky – v případě krásného počasí 

• kapesné (na výlet – navrhuji 100-200 Kč) 

• kdo má, tak indiánský váček z minulých ročníků 

 

Přihlášky můžete odevzdat (nebo posílat naskenované na e-mail), rádi bychom měli všechny do 14. 6. 2017. 

Tímto bude dítě závazně přihlášené. Pokud by onemocnělo a nenašli byste za něj náhradníka, vrátíme 1500 Kč, 

1000 Kč bude chápáno jako záloha na již vynaložené výdaje. Pro zájemce – číslo účtu: 2400531774/2010, 

napište do vzkazu k převodu jméno dítěte a název akce. Při platbě převodem prosíme o zaplacení celé částky (z 

administrativních důvodů), nevratných zůstává stále 1000Kč.  Děkujeme za pochopení. 

Případné dotazy: Alena Schernstein Vítová, mobil: 774 254 243,  

www.studiokokos.cz, info@studiokokos.cz 
 

odstřihněte (nebo pečlivě odtrhněte) 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA - Příměstský tábor indiáni 2018 
Jméno a příjmení:…………………........................................................................................................................................... 

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

E-mail:................................................................................................................................................................................ 

Telefon matka:……………………………………................  otec:................................................................................................... 

Zdravotní stav (alergie, pravidelné braní prášků):……………………………………………............................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

Komu lze dítě na konci dne předat (krom zák. zástupců):................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

Podpisem souhlasíte, že se účastník stane dočasným členem Studia Kokos, z. s. a spolku Květ. Dočasné členství trvá po dobu konání tábora a vztahují se k němu 

veškeré interní směrnice i vyhlášky Studia Kokos, z. s., mimo jiné i právo Studia Kokos, z. s. na využití a zveřejnění fotografií, videí, zvukových nahrávek i 

vytvořených prací pořízených či vytvořených na akci. 
 

Datum:…………………..................              Podpis zák. zástupce:…………………………………................. 


