
Tábor 2016: Harry Potter  

 

 

Po roce nás opět čeká tábor. A i tento bude jiný než ty ostatní! Připrav se na kouzlení, 

lektvary a zaříkadla, protože tvá cesta povede do Bradavic, kde je možné téměř vše. 

Prožijeme spousty dobrodružství, poznáme tajná zákoutí Bradavic, zažijeme 

famfrpálové bitvy a možná i souboje se zlem, se kterým je výsledek vždy nejistý. 

  

téma celotáborové hry: 

 Harry Potter 

termín: 

 3. 7. – 16. 7. 2016 

místo: 

 tábořiště Poutníků – Dobrá Voda u Jedlé 

 

Zvětšit mapu 

doporučená cesta autem: 

 Kolín, Kutná Hora, Štipoklasy (zde doleva směr Ledeč nad Sázavou), Bohdaneč, 

Třebětín, před vesnicí Habrek doprava směrem na Jedlá, v  údolí za mostkem doprava 

a lesní cestou. V lese na křižovatce doleva ostrou zatáčkou. Délka lesní cesty je cca 1 

km 

http://www.poutnicikolin.cz/taboriste/
https://maps.google.com/maps?f=d&source=embed&saddr=Kol%C3%ADn,+%C4%8Cesk%C3%A1+republika&daddr=49.9518830,+15.2887630+to:Silnice+339+to:Nezn%C3%A1m%C3%A1+silnice&geocode=FUFb-wIdqPnnACnPtwC8GBUMRzGAOhVmD68ABA%3BFYs0-gIdu0npAA%3BFZVy9wIdA_zoAClXFT6nEFsMRzGcON6Ya9Ouag%3BFW7q9gIdvsXoAA&sll=49.735228,15.258164&sspn=0.011344,0.01929&t=m&gl=US&hl=cs&mra=dme&mrsp=3&sz=16&ie=UTF8&ll=49.735228,15.258164&spn=0.011344,0.01929


sraz: 

 8:00 na Loděnici!!! Viz mapa. vybíráme kartičky pojišťovny, potvrzení o 

bezinfekčnosti, posudek o zdravotní způsobilosti, případně léky s popisem užívání 

(bez těchto dokumentů nemůže dítě jet!!) – pokud se vám nechce dávat originál 

kartičky, tak je třeba dodat její vysoce kvalitní kopii na tvrdém papíře. 

 

 

návrat: 

 sobota 16. července 2016 na tábořišti Poutníků, 

Rodiče si můžou svoje ratolesti i s veškerými věcmi, které přežily, vyzvedávat od 8:00 do 

12:00 hodin, po dvanácté hodině budou na tábořišti přítomni už pouze vedoucí a úklidová 

četa – možnost přijet i dříve a to v pátek, viz návštěvní den 

invaze: 

 pátek 1. července – odpoledne 

 sobota 2. července – celý den 

Pokud budou mít rodiče zájem nám pomoci při stavbě tábora, pomoc jen vítáme (je to i 

možnost si prohlédnout, kam dítě posílají, poté bude možnost na koci tábora). Sebou na invazi 

si prosím vezměte všelijaké nástroje, nejvíce se budou hodit šroubováky, různé klíče, 

kombinačky, popřípadě i motorová či ruční pila, sekyra, sekačka atd. Za účast a pomoc při 

invazi se rodičům vrací na konci tábora jednorázově 200,- za plně platící dítě na rodinu. 

 

cena: 

 3200,- Kč pro registrované členy, 

 3700,- Kč pro neregistrované členy 

V případě neodůvodněného odjezdu v průběhu tábora storno 1600,-Kč. 

Pro rodiny s více registrovanými dětmi platí: 1. dítě 3200,- Kč, 2. a více dětí 2100,- Kč na 

celý tábor. 

návštěvní den: 

 pátek 15. 7. 2016 od 16:00, ne dříve dítě má stále program! Se svými ratolestmi 

můžete strávit zbytek odpoledne v programu, který si pro vás připraví vedoucí, v 

podvečer se bude konat organizovaná zábava (hry na louce apod.), pečení buřtů. Večer 

bude společný táborový oheň, kam jste všichni zváni. Návštěvní den není dnem 

odjezdu. Dřívější odjezdy prosíme, hlaste před táborem. Prosíme, neberte kamkoliv 



dítě z tábora, je stále jeho součástí a mám za něj zodpovědnost. Prosíme, nevozte 

s sebou psi a alkohol. Den poté (den odjezdu) bude balení a malý program pro rodiče 

a děti (dle zájmu). Odjezd od 8:00 nejdéle do 12:00 hodin. 

schůzka s rodiči: 

 čtvrtek 26. 5. 2016 od 18:00, klubovny Kalcovka, adresa Za Baštou 1300, Kolín 5, 2. 

patro 

kontakt na hlavního vedoucího tábora: 

 Jindřich Štědrý – Ďobek, 

 tel: 728 562 948, 

 e-mail: j.stedry@centrum.cz 

 Toto číslo bude v  provozu i v době tábora od poledne do večerky, kdy je možno se 

jakkoliv informovat nebo v případě výjimečně nutné potřeby rodiny předat dítě k 

telefonu. 

další informace: 

 tábořiště 

 tábory 

 Seznam věcí na tábor 

 Táborový řád 

platba: 

Zálohu 1000,-Kč plaťte nejdéle do konce května, zbytek stačí před odjezdem nebo v průběhu 

měsíce června. 

1. Plaťte prosím bankovním převodem na č. ú. 259630749/0300, vedeném u ČSOB a.s., 

variabilní symbol je rodné číslo dítěte + jméno dítěte do poznámek pro příjemce. 

Nebo hotovostně na schůzce rodičů či jinak po domluvě s hlavním vedoucím tábora a 

hospodářem.  

2. Váš zaměstnavatel Vám může přispět na účastnický poplatek. Na tuto možnost se 

prosím u něj informujte. Potvrzení o přihlášení Vašeho dítěte na tábor Vám rádi 

vydáme. Fakturu pro Vašeho zaměstnavatele vystavíme na základě jeho písemné 

objednávky s uvedením jeho adresy a IČO popř. bankovního spojení. 

3. Tábor lze také platit v hotovosti a to ve čtvrtek dne 28. května 2015 na schůzce rodičů. 

Jiný termín platby v hotovosti si s námi můžete sjednat osobně nebo telefonicky na 

kontaktních číslech. 

Nástupem účastníka na tábor ztrácíte nárok na vrácení účastnického poplatku. 

http://www.poutnicikolin.cz/kontakty/
mailto:j.stedry@centrum.cz
http://www.poutnicikolin.cz/taboriste/
http://www.poutnicikolin.cz/tabory/
http://www.poutnicikolin.cz/tabory/#veci
http://www.poutnicikolin.cz/tabory/#rad

