
26. LETNÍ TÁBOR DUHY AZ
NEDĚLE 22. 7. 2018 – SOBOTA 4. 8. 2018

ÚČASTNÍCI: děti  a  mládež  ve  věku  7–18  let  (po  domluvě  od  6  let;  
v případě  dosažení  plnoletosti  není  možné  se  tábora  
účastnit)

MÍSTO: přírodní, neelektrifikované tábořiště Údolí Slunce, Železné Horky u Přibyslavi

POPLATEK: 3 300 Kč členové Duhy AZ; 3 600 Kč nečlenové Duhy AZ
(před podpisem Závazné přihlášky); 1 800 Kč 3. dítě v rodině (člen)

PŘIHLÁŠKY: odevzdejte na duhových schůzkách nebo doručte hlavnímu vedoucímu 
(poštou) do15. 5. 2018 (pokud není s hlavním vedoucím dohodnuto jinak)

ZAMĚŘENÍ: učení zážitkem, táboření v přírodě, zálesáctví, hry, sport, rukodělné 
činnosti, pěší turistika

STRAVOVÁNÍ: 5× denně; pití zajištěno po celý den

UBYTOVÁNÍ: ve stanech s podsadami (po dvojicích)

POJIŠTĚNÍ: všichni účastníci tábora jsou hromadně pojištěni

VEDENÍ: Hlavní vedoucí:
Mgr. Pavel „Havizz“ Havelka
Korespondenční adresa: FNZ, Rašínova 7, Brno 602 00
T: 725 841 423

Zástupce HV:
Ing. Miroslav „Míra“ Kadlec
T: 775 279 791

Hospodářka:
Ing. Kateřina „Katysh“ Jamborová
T: 608 179 577

Zdravotník:
Mgr. Petr „Big“ Glajc st.

Kuchařka:
Lenka „Léňa“ Pokorná

ADRESA: TÁBOR DUHA
PRODEJNA COOP
59 ŽIŽKOVO POLE
582 22

DOPRAVA: tam společně vlakem, zavazadla dodávkou; zpět s rodiči auty (děkujeme!)

NUTNÉ: při nástupu na tábor je potřeba odevzdat:

• podepsané Prohlášení o bezinfekčnosti s datem 22. 7. 2018 
• průkazku zdravotní pojišťovny•
• případné léky, které dítě užívá pravidelně
• podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů



SRAZ: v neděli 22. 7. 2018 v 08:45 na parkovišti „Auto…“ u nádraží ve Žďáře na
Sázavou. 

NÁVŠTĚVY: proběhnou v sobotu 28. července od 9:30 hodin circa do 12:30. Návštěva
v jiný  den  než  návštěvní  bohužel  negativně  ovlivňuje  táborový  program
a náladu ostatních dětí. Děkujeme za pochopení !

UKONČENÍ: v sobotu 4. 8. 2018 mezi 9:00 a 10:00 (do 9 hodin máme snídani) na táboře
v Železných Horkách.

UPOZORNĚNÍ: Mobilní  telefony  a  podobná  zařízení  nejsou  v  souladu  se  zaměřením
tábora. Telefonování rozteskňuje děti, které spojení s rodiči nemají. Proto vás
vyzýváme,  nedávejte  dětem  s  sebou  mobilní  telefony.  Táborový  řád  je
zakazuje!  V  táboře  nemá  kvalitní  signál  žádný  z  operátorů  a  není  možné
telefony  dobíjet.  Z  pedagogického  hlediska  je  nevhodné  na  tábor  mobily
vozit, proto je zakazujeme.

Kvůli nerušenému průběhu tábora a také kvůli ucelenému zážitku z tábora je
vhodné, aby účastníci začali a ukončili táborový pobyt ve stanovený den

VYBAVENÍ: seznam potřeb a další potřebné informace obdržíte po zaplacení poplatku,  
avšak v dostatečném předstihu před začátkem tábora 

DALŠÍ INFO: web: az.duha.cz/tabor2018 E: az@duha.cz T: 725 841 423


