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CO JE PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Tábor bez přenocování. Ráno děti předáte v 8:00 v místě konání Kádovská 154, 251
65 Zvánovice a večer jsou opět doma s rodinou. Během dne je pro děti připraven
program plný legrace a pobytu na čerstvém vzduchu, který je sestaven tak, aby
přispěl k osobnostnímu rozvoji dítěte, jeho dovedností a znalostí formou hry 
v kontextu s přírodou. 
Příměstský tábor může být prvním krokem k osamostatnění vašich dětí a zároveň
skvělou přípravou na opravdové tábory bez rodičů.

VĚK DĚTÍ

Příměstský tábor je určen pro děti ve věku od 6 do 12 let. Výjimky jsou možné po
předchozí domluvě.

ČASY

Přivézt děti můžete každý den od 8:00 do 8:30, a vyzvednout si je od 17:00 do 17:30.
Po dohodě je možné děti ráno předat i dříve.

STRAVOVÁNÍ

Každý den je pro děti připravena dopolední a odpolední svačina, teplý oběd 
a celodenní pitný režim. Obědy se podávají v oddělené části restaurace 
U Mlýnského kamene, která je součástí resortu Lesní Lázně. 
Jídelníček je zdravý a pestrý. Veškerá jídla jsou připravována z kvalitních surovin 
a za přísných hygienických podmínek. Umíme připravit i stravu pro běžnou
bezlepkovou nebo bezlaktózovou dietu. Speciální požadavky vždy předem
konzultujte s vedoucím příslušného turnusu.

VEDOUCÍ

O vaše děti se budou starat zkušení lektoři a pedagogové, kteří mají potřebné
vzdělání a praxi v práci s dětmi předškolního i školního věku. 
Skupinu maximálně dvaceti dětí mají na starosti vždy 2 vedoucí.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

Pokud vaše dítě užívá nějaké léky, nebo má jiné drobné zdravotní omezení, prosím
proberte to s vedoucím příslušného turnusu při předávání první den.
Všichni instruktoři mají kurz první pomoci. Pokud by náhodou došlo k vážnějšímu
úrazu, zavoláme vám, abyste si dítě vyzvedli. Případně, s vaším souhlasem, dítě
ošetří v nejbližším zdravotním středisku.
Příměstského tábora se mohou zúčastnit jen děti zdravé, bez vážných pohybových
nebo jiných zdravotních omezení.



DOKUMENTACE

K účasti na příměstském táboře stačí potvrzení o bezinfekčnosti, podepsané první
den tábora a kopie kartičky zdravotní pojišťovny. Tu vám na konci turnusu vrátíme
zpět. 
Vyplňte prosím formulář: Potvrzení o bezinfekčnosti – příměstské tábory

CO S SEBOU

• Vhodné sportovní oblečení a obuv podle aktuálního počasí
• Nepromokavou bundu nebo pláštěnku pro případ deště
• Batůžek
• Láhev na pití
• Kapesníky
• Léky
Věci je možné nechat po dobu tábora v místě konání.

OBJEDNÁVKA A PLATBA

Objednat tábor lze pomocí on-line rezervačního formuláře, který naleznete na
www.lesnilazne.cz/primestsky-tabor. 
Obratem po odeslání přihlášky obdržíte potvrzovací e-mail se zadanými údaji a
pokyny k platbě. Rezervace je platná 5 následujících pracovních dní.
Tábor, resp. turnus otevíráme při minimálním počtu 10 přihlášených dětí. Pokud
bude dětí méně, dáme vám včas vědět a vrátíme vám zpět celou uhrazenou částku.

CENA

Cena příměstského tábora zahrnuje pronájem vnitřních i venkovních prostor
resortu Lesní Lázně | oběd, dopolední a odpolední svačinu | dostatek pití po celý
den | mzdy vedoucích a instruktorů | školení vedoucích | přípravu a produkci
táborového programu | kompletní materiální a bezpečnostní vybavení pro hry 
a aktivity | odměny pro děti za hry a soutěže | dekorace, kostýmy a rekvizity pro
tématické dny | skvělé zážitky :-)

PŘÍSPĚVKY OD ZAMĚSTNAVATELE NEBO ZP

Tábor může částečně nebo úplně zaplatit váš zaměstnavatel. Informujte se, zda
není u vás možné využít některý ze zaměstnaneckých fondů. Fakturu za pobyt
Vašeho dítěte na příměstském táboře pro Vašeho zaměstnavatele Vám rádi
vystavíme.
Zeptejte se také na příspěvek ve své zdravotní pojišťovně. Některé mají programy
na podporu zdravého rozvoje dětí.

INFORMACE K PŘÍMĚSTSKÉMU TÁBORU

V týdnu před táborem rozesíláme přihlášeným e-mailem pro jistotu podrobné
informace k táboru. Zároveň nám můžete kdykoli zavolat, pokud si s něčím
nebudete vědět rady.

RESORT LESNÍ LÁZNĚ
ZVÁNOVICE U PRAHY

RECEPCE@LEGNER.CZ
(+420) 323 649 679


