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PŘÍMĚSTSKÝ TURISTICKÝ TÁBOR  
 

Termín: pondělí 22. července – pátek 26. července 2019   

 

Doporučený věk  od 6 let - po ukončení 1. třídy ZŠ 

 

Co nás čeká: pěší turistika – návštěva zajímavých míst okolí Litomyšle, k přesunům nám dopomůže 

hromadná doprava. Pěší trasy do 8 km za den. Celý týden proběhne v duchu kolektivních her, 

soutěží tak i individuálních sportovních aktivit (míčové hry, pohybovky, hledání pokladu, práce 

s buzolou …). V případě nepřízně počasí bude část programu probíhat v areálu SVČ. 

Začátek programu je vždy v 8 hod. v areálu SVČ, konec v 16hod.  

Podrobnější rozpis konkrétních výletů a časy odjezdů a příjezdů autobusů budou před táborem  

elektronicky rozesílány přihlášeným zájemcům. O možných změnách programu v důsledku 

nepřízně počasí, budou účastníci aktuálně informováni v průběhu tábora. 

 
Závaznou přihlášku vyplňte a pošlete obratem na adresu: ddm@litomysl.cz nebo odevzdejte v SVČ 
Litomyšl, platbu je nutno provést do 15. května. V případě, že na úhradu tábora budete čerpat 
příspěvek FKSP vašeho zaměstnavatele nebo zdravotní pojišťovny, vystavíme vám fakturu nebo 
doklad o zaplacení. 
 
Cena: 1400Kč  /obědy, pitný režim po celý den, jízdné, vstupné, materiál, odměny/ 
       
Způsob úhrady: 
• převodem na č. účtu: 211390619/0600            
          variabilní symbol: 22072019 
     zpráva pro příjemce: jméno dítěte 
• v hotovosti v SVČ  (v pondělí nebo čtvrtek 12 – 16h) 
 

Co budeme potřebovat: sportovní oděv a obuv dle počasí, batoh, dopolední a odpolední svačinu, 
lahev na pití (alespoň 1 litr), pokrývku hlavy, pláštěnku, kopii kartičky zdrav. pojišťovny, Prohlášení 
zákonných zástupců - ke stažení na www.litomysl.cz/tábory.  
Vyplněné Prohlášení zák. zástupců a kopii kartičky ZP přinesou děti první den tábora. 
 

Stravování: rodiče zajistí každý den dopolední a odpolední svačinu, kterou si dítě donese sebou 

každý den v batohu. Organizátor zajistí obědy v restauracích a pitný režim v průběhu dne. 

 

Kontaktní osoba SVČ: Josef Štefl /přihlášky, organizace/ 
                                      e-mail: ddm@litomysl.cz, mobil:737 139 626. 
 

Hlavní vedoucí tábora: Alena Beníšková, mobil v době tábora 731 712 569 
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