
Dobrý den, 

děkujeme za zájem o náš tábor a vaši přihlášku!  
Nejprve bychom vás chtěli informovat o tom, jak přesně bude náš tábor vypadat.  

Datum konání: 31.7. - 9.8.2020  
Příjezd: pátek 9 - 9:30 ráno 
Odjezd: neděle 14 - 14:30 odpoledne 

Louka, kterou máme za tímto účelem řádně pronajatou se nachází zde:  

https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.2565997&y=50.9708368&z=17&rc=9iU-6xaz2a&rs=coor&
rs=&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&rt=&rt=&xc=%5B%5D 

Spát budeme ve dvou až třech teepee (podle naplněnosti táboru). Jedná se opravdu pouze o zelenou 
louku, kde budou k dispozici dvě (klasické dřevěné) kadibudky. Dále přístřešek s pivními sety, který bude 
sloužit jako jídelna a kuchyně. Vařit se ale bude i v teepee nad ohněm. O děti se budou starat čtyři Foxíci, 
kteří mají všichni bohaté zkušenosti s dětskými pobyty. Dva mají akreditovaný zdravotnický kurz pro 
zotavovací akce (ČČK), vedoucí tábora je akreditovaným Hlavním táborovým vedoucím (MŠMT). 

Pitná voda se bude dovážet v barelech z Jindřichovic a bude sloužit jak na pití, tak na mytí nádobí i 
účastníků :). Pokud bude špatné počasí a chladno, bude zajištěno sprchování v místní škole. 

Po celou dobu budou na místě k dispozici minimálně dva automobily pro nenadálé situace. 

Celý tábor je koncipován jako odpočinek od počítačovomobiloidních tabletů, proto bychom byli rádi, kdyby 
je děti nechaly doma. Kontakt bude samozřejmě možný přes naše zařízení.  

Děti chceme zapojit nejen do her po všech okolních loukách, lesích, kopcích a rybnících, ale také do 
každodenního procesu přípravy jídla, ohně a úklidu.Těšit se můžou na rozdělení do dvou tlup, z nichž 
každá bude sdílet dvě teepee. Večery budou plné zpěvu kolem ohně, vyhlašování denních soutěží a 
progresu v celotáborové hře. 

Minimální počet účastníků je 20, maximální kapacita je 40 dětí.  

Pokud se minimální kapacita tábora nenaplní, bude vám vrácena záloha v plné výši. O konání/nekonání 
tábora se rozhodne měsíc před termínem začátku turnusu. 

Pokud se vám i vašim dětem tábor líbí, prosíme o jeho úhradu. Po připsání peněz na účet bude přihláška 
brána jako platná. Pokud byste rádi využili možnosti rozdělení částky do dvou plateb, uhraďte, prosím, 
zálohu a informujte nás mailem. 

Úhrada na účet: 2901507852/2010 

Částka celkem: 4500Kč (2500Kč teď na účet, 2000Kč v hotovosti při předání dítěte). Příslušná faktura 
vám bude zaslána emailem. 

Platbou souhlasíte s nezbytným administrativním zpracováním poskytnutých informací. 

https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.2565997&y=50.9708368&z=17&rc=9iU-6xaz2a&rs=coor&rs=&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&rt=&rt=&xc=%5B%5D
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.2565997&y=50.9708368&z=17&rc=9iU-6xaz2a&rs=coor&rs=&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&rt=&rt=&xc=%5B%5D


Podrobné informace o tom co je vhodné a co naopak nevhodné si s sebou na tábor vzít a jaké dokumenty 
od vás ještě budeme potřebovat, vám zašleme minimálně dva měsíce před konáním tábora. Současně 
bude možné si vše stáhnout na našich stránkách. 

 Pokud máte jakékoli další otázky, neváhejte nás kontaktovat emailem, nebo telefonicky. 

Moc se těšíme na místě a přejeme příjemný zbytek dne! 

 

Tomáš Štrégl 

předseda Foxík z.s. 
tomas.stregl@foxik.cz 
+420 603348643 
www.foxik.cz 
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