
Eldorádo středisko Náchod
zve všechny své členy a příznivce na nové prázdninové dobrodružství

LT Studánka 29. 6. - 13. 7. 2019

STRÁŽCI GALAXIE
Pokud máte občas pocit, že je vám Země tak trochu malá, tak si sbalte

svých pár švestek a pojďte se s námi toulat Galaxií. Zaletíme si na vzdálené
planety  vyšťourat  nějaké  pěkné  artefakty  a  sem  tam  se  popereme  s
vesmínými  příšerami.  Jo  a  taky  nezapomeneme  aspoň  jednou  zachránit
lidstvo...

A jestli je někdo z vás úplný dřevo, nevadí. Vždyť my všichni jsme přeci
Groot!!!!!

Základní informace:
Pořadatelem  tábora  je  Eldorádo  středisko  Náchod,  adresa  tábora  
LT Studánka, Vernéřovice u Meziměstí, PSČ 549 82.

1) Tábora se mohou zúčastnit děti ve věku 7 – 18 let (včetně). Základna se nachází v lese, ubytování je v 3 -
4lůžkových chatkách a dvoulůžkových stanech s podsadou. K dispozici je dále zděná budova s kuchyní,
jídelnou a společenskou místností  pro případ nepříznivého počasí.  Pravidelná hygiena probíhá v dřevěné
umývárně se saunou. Děti se učí žít v přírodě a většinu prací si pod dohledem vedoucích zajišťují samy.
Vedoucí jsou osvědčení dlouholetou prací na našich táborech, řada z nich jsou našimi odchovanci. Hlavní
vedoucí pracuje jako ředitelka základní školy.
2) Tábor  začíná  v sobotu  29.  6.  2019 a  končí  v sobotu  13.  7.  2019.  Doprava  dětí  je  zajištěna  vlakem
z Náchoda.
3) Cena  pobytu  je  3  500,  -  Kč,  pro  členy  Eldoráda  je  cena  stanovena  na
3 300,- Kč. Slevu pro členy je možné získat i přihlášením dítěte do Eldoráda (bude započítána cena pro členy
navýšená o jednorázový vstupní poplatek 50 Kč + roční příspěvek 40 Kč). V ceně pobytu jsou zahrnuty
náklady na dopravu z Náchoda a zpět, ubytování, stravu 5x denně a pitný režim, materiál pro činnost oddílů,
táborové  tričko,  odměny  dětem,  výlety  do  okolí,  apod.  Tábor  je  podpořen  dotačním  programem
Královéhradeckého kraje.
4) Platbu je nutno provést do 7. června 2018. Pokud odřeknete účast dítěte méně než 14 dnů před začátkem
tábora, účtujeme storno poplatek 500,- Kč. Místo poplatku je možné sehnat náhradníka.

5) Kontakt: Marie Seidlová, e-mail marie.seidlova@seznam.cz, tel. 605 183 616
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