DĚTSKÝ TÁBOR
MASH 4077
Tábor, letos s čtyřiadvacetiletou tradicí, je umístěn do pěkného klidného údolí na okraji
Trutnova. Sousedí s nedalekým rekreačním centrem Dolce, asi 10 minut volné chůze lesem ke
koupališti. Tábor je postaven ve stylu MASH.

V ceně tábora je zahrnuto:
-

celodenní výlet do Dvora Králové nad Labem, návštěva ZOOLOGICKÉ ZAHRADY
celodenní výlet do Vlčic, prohlídka HRÁDEČKU BŘECŠTEJN a PROJÍŽĎKA NA KONÍCH
celodenní výlet do Jaroměře, návštěva a prohlídka PODZEMNÍCH KATAKOMB
celodenní výlet do Trutnova, návštěva ROZHLEDNY a prohlídka MUZEA
návštěva vystoupení profesionálního KOUZELNÍKA ERIKA FORKUSE
přednáška s ukázkou a projížďkou v obrněném transportéru OT 64 – přímo v táboře
sportovní hry vyvrcholené sportovní olympiádou, volba miss-missák tábora MASH

Soutěže o Superstar, přebory ve stolním tenise a střelbě ze vzduchovky, táborové hry podle kompasu,
hledání pokladu, diskotéky s barevnou hudbou, koupání s tobogánem, zajímavé stezky odvahy a noční
výsadky, na které děti jen tak nezapomenou, i posezení u táboráku.

Hodnotné ceny všem vítězům, vyhlídkový let pro oddílové vítěze celotáborové hry.
POZOR!!! pro rok 2019 hodnotná cena pro vítěze táborových her !!!

!!!!!!!!!!MOTOROVÁ ČTYŘKOLKA!!!!!!!!!!
Doprava dětí do tábora a zpět z Moravské Třebové, Svitav, České Třebové, Litomyšle, Vysokého Mýta,
Holic, Pardubic, Hradce Králové, Jaroměře a Dvora Králové nad Labem
Prahy, Staré Boleslavi, Benátek n/J, Mladé Boleslavi, Mnichova Hradiště, Sobotky, Jičína a Nové Paky
Tanvaldu, Jablonce nad Nisou, Liberce, Hodkovic nad Mohelkou, Turnova, Železného Brodu, Semil,
Jilemnice, Vrchlabí a Hostinného
Čáslavi, Kutné Hory, Kolína, Nymburka, Poděbrad, Městce Králové, Chlumce nad Cidlinou, Nového
Bydžova a Hořic

Se zastávkami ve městech při cestě, jakož i 14-ti denní úrazové pojištění, strava, ubytování,
dopravné a vstupné na všechny výlety a výše uvedené akce JE ZAHRNUTO V CENĚ.

TOTO ZA CENU 5.000,- KČ
Tábor probíhá v jednom čtrnáctidenním, třech patnáctidenních a jednom osmidenním termínu :

1. turnus 30.06.2019 – 13.07.2019
3. turnus 27.07.2019 – 10.08.2019
2. turnus 13.07.2019 – 27.07.2019
4. turnus 10.08.2019 – 24.08.2019
POZOR NOVINKA !!!
5. turnus 24.08.2019 – 31.08. 2019 za cenu 4.500,- KČ
Závaznou přihlášku je nutno podat nejdéle do 20. června 2019. (na 1., 2. a 3. běh co nejdříve)
Podrobnější informace a přihláška Vám budou podávány telefonicky nebo na adrese:

ZERO Trutnov I, s.r.o.
PO – NE po celý den
tel. (fax): 499 811 852
Ke Trati čp. 221/5
mobil:
603 895 941
541 01 Trutnov
E-mail : zerotrutnov@volny.cz
Přihlášku můžete podat také elektronicky na www.tabormash.cz

