Dětský tábor

Cheznovice u Rokycan

DT Pražanka: Jedeme dál! Po úspěšných a nadmíru vydařených uplynulých
sezónách je Pražanka připravena v létě znovu přivítat všechny táborníky od 6ti do 15ti let,
kteří s námi chtějí prožít PRÁZDNINY NA MAXIMUM ® a zažít přitom všechno to, co může
nabídnout jen pobyt na dětském táboře: Soutěže a bojovky. Kamarádství a táborové lásky.
Dobrodružství. Zábavu. Koupání a sport. Srandu od rána do večera a dny strávené
uprostřed krásné přírody. S potěšením se přitom můžeme pochlubit, že se Pražanka stala
členem velké a úspěšné „táborové rodiny“, kterou je sdružení dětských táborů Tábory na
maximum (viz www.letni-tabory.cz).

Dětský tábor Pražanka, to je prázdninové dobrodružství v malebné krajině na úpatí CHKO Brdy.
Náš areál se nachází ve vyhlášené rekreační lokalitě na břehu Štěpánského rybníka, který je pro
táborníky ideálním místem k trávení horkých letních dnů.
Děti jsou ubytovány v chatkách a v pokojích. Centrem tábora je hlavní budova s jídelnou a
kuchyní, která nabízí dostatečný prostor pro zajištění zajímavého
programu při nepříznivém počasí. Velkou předností našeho
areálu je pak táborový „kulturák“ – velký sál, určený pro
pořádání diskoték a dalších celotáborových akcí. Umývárky a
toalety jsou rovněž umístěny ve zděných objektech. Pečlivě
připravený program probíhá pod vedením osvědčeného kolektivu
řádně proškolených vedoucích, samozřejmostí je neustálý
zdravotnický dozor, dodržování a
kontrola pitného i stravovacího režimu
a dodržování zásad bezpečnostního programu Tábory bez obav.

Termíny 2019:
1.běh
2.běh
3.běh
4.běh*

30.6. - 13.7.
14.7. - 27.7.
28.7. - 10.8.
11.8. - 24.8.

5.270 Kč
5.170 Kč
4.870 Kč
4.170 Kč

(3.270 Kč)
(3.170 Kč)
(2.870 Kč)
(2.170 Kč)

* 4. běh: Sourozenecká sleva 300 Kč na každý poukaz!
V závorce možnost zálohové platby s doplatkem 2.000 Kč v
hotovosti při nástupu dítěte

Informace a přihlášky: Václav Vaněček (dříve známý jako moderátor ČT – Dobré ráno)
Tel. 606-064-025 - info@prazanka.cz - www.prazanka.cz - www.facebook.com/taborPrazanka

Dětský tábor PRAŽANKA – prázdniny na maximum ®

