
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DOBYVANI MeSICE 
 

ˇ 

ELDORÁDO, středisko 
Náchod 
 

pořádá další prázdninové 
dobrodružství s názvem 
 

Již mnoho let mezi sebou soupeří dva 
mocné státy, Gondwana a Laurasie, 
v dobývání vesmíru. 

 
Prvním člověkem ve vesmíru byl občan 

Laurasie, a proto chce Gondwana poslat první 

lidskou posádku na Měsíc. 

Staneš se součástí našeho Vesmírného 

střediska VASA na Gondwaně? 

Zvládneš projít náročným výcvikem se 

svojí posádkou, překonat nepřátelské 

nástrahy a doletět na Měsíc? 

 

 

J 
 

Nebude to ovšem jednoduchý úkol, 

protože již teď víme, že Laurasie 

zkontaktovala všechny dosud spící 

agenty na našem území, kteří 

dostali jediný úkol – překazit naši 

misi všemi dostupnými prostředky… 

 



1. Pořadatel tábora 

ELDORÁDO, středisko Náchod, Zborovská 893, 547 01 Náchod, IČ: 48650480 
 

2. Zaměření tábora 

Tábor je určen pro děti a mládež ve věku 7–18 let. Je zaměřen na tábornické a turistické dovednosti, 

všestranný pohyb a rozvoj samostatnosti. 
 

3. Termín tábora 

Tábor se koná od 17. 7. 2021 do 30. 7. 2021. Odjezdy organizujeme z Náchoda a Prahy. Čas odjezdu a 

příjezdu vlaku bude upřesněn začátkem června. 
 

4. Místo pobytu a popis tábora 

Tábor se nachází v lokalitě CHKO Broumovsko, nedaleko Meziměstí. Samotné tábořiště je umístěno na okraji 

lesa v katastru obce Vernéřovice. V areálu tábora je zděná budova, která slouží jako kuchyň, jídelna a 

společenská místnost. Ubytování dětí je zajištěno ve stanech s podsadou (2 lůžka; určeno pro starší 

táborníky) a chatkách (3–4 lůžka; určeno pro mladší táborníky). Ke spaní je nutný vlastní spací pytel. Adresa 

tábora: TZ Studánka, Vernéřovice u Meziměstí, PSČ 549 82. 
 

5. Cena pobytu a registrace účastníka 

Cena poukazu zahrnuje ubytování, poplatek obci, pitný režim, stravu 5x denně do vlastních ešusů, základní 

úrazové pojištění, materiál na výrobky, odměny a cestovné. Standardní cena poukazu je 3.690 Kč. Pro členy 

Eldoráda je cena snížena o 290 Kč. Slevu lze získat přihlášením dítěte do spolku Eldorádo. Přihláška na tábor 

je závazná až při zaplacení zálohy 500 Kč nebo celkové ceny poukazu na účet tábora 2600426186/2010. 

Celou cenu poukazu je nutné uhradit nejpozději do 29. 6. 2021. 
 

Jako variabilní symbol platby uveďte rodné číslo nebo datum narození dítěte ve tvaru DDMMRR.  Na žádost 

vystavíme fakturu pro zaměstnavatele, odbory nebo benefitní program. 
 

V případě, že nám oznámíte neúčast na táboře do 30. 6. 2021, tak nám to bude líto a vrátíme vám uhrazenou 

část poukazu. Pokud nám oznámení zašlete po 1. 7. 2021, tak nám to bude ještě více líto a budeme účtovat 

storno poplatek 500 Kč. Pokud nám ale doporučíte náhradníka, tak vám poplatek odpustíme. 
  

Registraci na tábor provedete jednoduše přes odkaz na stránkách tábora 

www.eldoradonachod.info/tabory/mesic. 
  

Materiál a program je spolufinancován s využitím dotace Královéhradeckého kraje. 

  

6. Ostatní informace 

Naši vedoucí mají s pořádáním táborů a celoroční prací s dětským kolektivem několikaleté zkušenosti. Řada 

z nich navštěvovala tábory jako děti a své znalosti rozšiřují na odborných kurzech. 
 

Podrobné informace o táboře, seznam doporučených věcí, které by dítě mělo mít s sebou, a další formuláře 

obdržíte nejpozději v průběhu června. 
 

7. COVID opatřeni 

Tábor prozatím připravujeme a počítáme s tím, že proběhne. Pokud by nějaké vládní opatření omezovalo či 

zakazovalo pořádání letních táborů, budeme na to reagovat. Sledujte naše webové stránky. V případě, že 

nebude možné tábor uskutečnit, budeme vracet celou částku poukazu. Pouze v případě, že bychom už měli 

natištěná trička (cca měsíc před táborem), budeme vracet částku sníženou o cenu trička a samozřejmě Vám 

to tričko pošleme. 

Případné dotazy vám zodpoví: 

náčelník tábora 

Petr Štěpán 

Tel.: 603 552 614 

stepan@bonet.cz 
 

 Přihlášky, faktury, platby a dary vyřeší: 

hospodář tábora 

Ing. Dalibor Vích 

Tel.: 777 208 313 

naca@eldoradonachod.info 

Aktuální informace a elektronickou přihlášku naleznete na stránkách tábora: 

http://www.eldoradonachod.info/tabory/mesic 


