
Dobrý den, 

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

Datum konání: 13.-17.7.2020 

Sraz každý den: 7:30 - 8:00 ráno 

Vyzvedávání: 16:00 - 16:30 odpoledne 

Místo setkávání: Sokolovna u Tyršových sadů - Fügnerova 1054, 466 01 Jablonec nad Nisou 

V Sokolovně se nebudeme zdržovat nijak dlouho, proto prosíme abyste Vaše děti přivedli v čas. Čeká nás 
totiž nabitý program! 

 

  Dopoledne  Odpoledne  Jiné 

Pondělí  Výlet - Královka  Výlet, seznámení s 
velbloudem a povození 
na konících 

 

Úterý  Lezecká stěna Makak  Hry a tvoření v 
Sokolovně 

 

Středa  Výlet do Hruboskalska 
a zážitkové hry 

Výlet do Hruboskalska 
a zážitkové hry 

 

Čtvrtek  Paddleboardování na 
přehradě 

Navštívení hasičské 
stanice 

Nutno s sebou zabalit 
plavky 

Pátek  Výlet na bramberk  Seznámení a pomazlení 
s tažnými psy Husky 

K obědu si budeme na 
ohni opékat buřty/ sýr 

 

* Vyhrazujeme si právo aktivity ve vztahu k počasí změnit a mezi dny libovolně přehazovat. 

 

 

 

 

 

 



 

● Tábor je zaměřen na výlety do okolí, které jsou spojené s dopředu připravenými zážitkovými hrami 
a na netradiční aktivity, které si děti jen tak nezkusí.  

● Po celou dobu bude s dětmi akreditovaný  zdravotník. 
● Vždy je připraven řidič s automobilem, který nám bude zejména během výletů tvořit logistickou 

podporu. 
● V ceně je zahrnut oběd (dovážíme z městské haly) a lehká odpolední svačina (ovoce + sušenka) a 

doplnění pitného režimu. S sebou prosíme zabalit svačinu a láhev s pitím.  

 

Pokud se vám i vašim dětem tábor líbí, prosíme o jeho úhradu. Po vyplnění přihlášky na stránkách 
www.foxik.cz/primestske-tabory, se vám ozveme s dotazem, zda chcete tábor platit najednou, nebo 
využijete možnost zálohy. Následně vám zašleme příslušnou fakturu. Po připsání peněz na účet bude 
přihláška brána jako platná. 
Máte nárok na příspěvek od města 500Kč. Doneste potvrzení od Vaší školky, nebo školy a uvedenou 
částku Vám při předání dítěte rádi vrátíme. 
Dále poskytujeme slevu 200Kč na sourozence - v případě účasti obou, nebo více, dětí. 

Úhrada na účet: 2901507852/2010 

Částka celkem: 2400Kč (1200Kč teď na účet,1200Kč v hotovosti při předání dítěte). Do poznámky 
uveďte: “jméno dítěte - příměstský tábor”. 

Platbou souhlasíte s nezbytným administrativním zpracováním poskytnutých informací. 

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 mailem, 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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