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LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR BOBŘÍK 2022 

Milí táborníci a vážení rodiče, 

…kam se asi těším, kdo to ví, jen já to vím a ty to znáš. Tam kde čeká tábor chatkový, 

ten přítel náš, ten přítel váš... Pobroukáváte si někdy táborové písničky? Vzpomínáte na šumící 

les, sluníčko a partu kamarádů? Máte někdy chuť si zasoutěžit, zaběhat si, plnit netradiční 

úkoly? Odpověď zní ANO? Tak to jste skvělí adepti na již 11. ročník bobříkovského tábora! 

Letos se nově vydáme do kraje skal, pevnostního opevnění a blízkosti přírodního parku 

„Horní Střely“ do Lubence. Loni nás táborem provázel Karel IV se svojí družinou, čím nás asi 

Bobřík překvapí tentokrát? 

KDY:    16. až 30. července 2022 

KDE:    rekreační středisko Lubenec 

UBYTOVÁNÍ:  opravené dřevěné chatičky + zděná budova 

DOPRAVA:   autobusem z Prahy i nazpět do Prahy 

CENA:   7.700 Kč 

CENA ZAHRNUJE:  ubytování, lůžkoviny, 5x denně stravu, pitný režim, dopravu,  

celodenní výlet, program pro děti, základní pojištění, odměny pro děti, 

zdravotní a pedagogický dozor 

ZPŮSOB PLATBY: bankovním převodem na číslo účtu: 107-2604140257/0100, 

jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte a současně do zprávy pro příjemce 

uveďte jméno a příjmení dítěte, abychom mohli platbu identifikovat. Konečnou cenu tábora 

uhraďte do 31.5.2022, (při včasné platbě do 31.3.2022, možnost slevy – viz přihláška) 

PŘIHLÁŠKY: vyplněné přihlášky spolu s potvrzením od lékaře zasílejte na bobrik@hotmail.cz 

nebo doručte osobně kontaktním osobám. 

STORNO PODMÍNKY: 

V případě zrušení účasti dítěte na letním táboře po 31.5.2022 účtujeme storno poplatek 50 %. 

V případě zrušení účasti dítěte na letním táboře po 30.6.2022 účtujeme storno poplatek 75 %. 

V případě zajištění náhradníka, se storno poplatek neúčtuje. V případě zrušení účasti dítěte 

po 10.7.2022 nebo během tábora se již částka nevrací. V případě zrušení účasti z důvodů uvedených 

v bodech 3a – 3g Smluvních podmínek tábora Bobřík se alikvotní část za předčasný odjezd dítěte 

z tábora nevrací. 

mailto:bobrik@hotmail.cz
http://www.bobrik.info/
mailto:bobrik@hotmail.cz

