Dětský tábor

Jesenice u Rakovníka

Jeden z nejznámějších táborů ve Středních Čechách (tradice od r. 1952) opět nabízí
PRÁZDNINY NA MAXIMUM ®. Po nadmíru vydařené a do posledního místečka vyprodané loňské
sezóně tedy zveme všechny táborníky na další prázdninové dobrodružství v našem chatkovém ráji
uprostřed útulného lesního údolíčka přímo na břehu Rakovnického potoka.

Dětský tábor Eldorádo (pro děti 6 – 15 let) leží v atraktivní rekreační lokalitě romantického lesního
údolí mezi obcemi Oráčov a Jesenice, asi 15 km západně od Rakovníka. Děti jsou ubytovány
v chatkách a ve srubech, pro naše dovádění pak máme k dispozici čtyři hřiště, ohniště, táborový
bazén a rozlehlé okolní lesy a louky. Stravování je zajištěno 6x denně ve zděné hlavní budově
tábora, kde jsou také umístěny sprchy, umývárky a toalety. Neustálý zdravotnický dohled a pečlivě
připravený program pod vedením osvědčených a proškolených vedoucích je samozřejmostí, stejně
jako garance zásad bezpečnostního programu Tábory bez obav.

Co jsme připravili?
- tradiční celotáborovou hru pro mladší a starší oddíly
- spoustu soutěží a her přímo v oddílech
- noční i denní bojovky v lese, na vodě i na louce
- kopici líbezných cen
- koupání v táborovém bazénu a nedalekém rybníku
- opravdické diskotéky a megasoutěž ELDO-StarDance
- táboráky s opékáním buřtů, s kytarou a se spoustou písniček
- oddílové stanování v lese mimo tábor, letní kino přímo v táboře
- sportování: badminton, fotbal, vybíjená, stolní tenis, ringo, volejbal, basket…
- neustálý pobyt uprostřed malebného přírodního parku Jesenicko

Termíny 2020: 1.běh

28.6. - 11.7. 5.980 Kč (3.980 Kč)
2.běh
12.7. – 25.7. 5.880 Kč (3.880 Kč)
3.běh
26.7. – 8.8. 5.480 Kč (3.480 Kč)
4.běh*
9.8. – 22.8. 5.080 Kč (3.080 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. 602-379-842 - info@dt-eldorado.cz - www.dt-eldorado.cz - www.facebook.com/DT.Eldorado

Dětský tábor ELDORÁDO – prázdniny na maximum ®

