Dětský tábor

Stráž nad Nežárkou

Legenda mezi jihočeskými tábory - DT Nový Řadov - nabízí dětem od 6 do 15 let
volná místa na léto 2018. Po nadmíru vydařených uplynulých sezónách přitom samozřejmě
doufáme, že i tentokrát bude ve stínu prastarých řadovských sosen pořádně veselo a rušno :o)

DT Nový Řadov leží přímo na břehu Lužnice, v atraktivní rekreační lokalitě romantické třeboňské
přírody mezi obcemi Stráž n.Než. a Mláka. Děti jsou ubytovány v chatkách a ve srubech, k
dispozici máme nový bazén, fotbalové a dvě volejbalová hřiště, centrální ohniště a dostatečné
prostory pro zajištění kvalitního programu při špatném počasí. Stravování je zajištěno 6x denně ve
zděné hlavní budově tábora, kde jsou také umístěny sprchy a
umývárky. Neustálý lékařský dohled a pečlivě připravený program
pod vedením osvědčeného kolektivu zkušených vedoucích!

Co jsme připravili?
- tradiční celotáborovou hru pro mladší a starší oddíly
- spoustu soutěží a her přímo v oddílech
- vodácké výlety na jemčinský jez
- noční i denní bojovky v lese, na vodě i na louce
- kopici líbezných cen
- koupání v bazénu, v řece i v čisté vodě blízké pískovny
- opravdické diskotéky a další společenské akce
- táboráky s opékáním buřtů, s kytarou a se spoustou písniček
- oddílové stanování v lese mimo tábor, letní kino přímo v táboře
- sportování: střelba, badminton, fotbal, vybíjená, stolní tenis, ringo, volejbal…
- neustálý pobyt uprostřed malebné jihočeské přírody

Termíny 2018: 1.běh

1.7. – 14.7. 5.290 Kč (3.290 Kč)
2.běh
15.7. – 28.7. 5.190 Kč (3.190 Kč)
3.běh
29.7. – 11.8. 4.790 Kč (2.790 Kč)
4.běh*
12.8. – 25.8. 4.290 Kč (2.290 Kč)
5. běh
26.8. – 1.9. 2.190 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 (známý jako moderátor ČT – Dobré ráno)
Tel. 602-350-855 - info@novyradov.cz - www.novyradov.cz - www.facebook.com/NovyRadov

Dětský tábor NOVÝ ŘADOV – prázdniny na maximum ®

