
LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR 
2023 

Daniely tábor 
 

Téma: Celo-táborová hra:  

„Z pohádky do pohádky“ 

Termín: 
8.7. – 15.7. 2023 

Místo: KEMP ZELENÉ ÚDOLÍ, Loveč 15, 507 45, 

Mladějov v Čechách (Český ráj) 

www.kempzeleneudoli.cz 

DOPRAVA: VLASTNÍ!!! (z Liberce do Mladějova 30km – kdo by nechtěl vidět 

místo, kde Vaše dítě prožije LT ☺)                                    

NÁJEZD/ODJEZD: v sobotu 8.7. příjezd s předáním dítěte mezi 16 - 17h, 

v sobotu 15.7. vyzvednutí mezi 9 – 10h.  

TÁBOR JE VHODNÝ: všem dětem od věku (6 let) do ukončení ZŠ (15 let), 

upřednostňujeme děti školní docházky 1. – 9.třída ZŠ. 

UBYTOVÁNÍ: účastníci spí ve 2lůžkových chatičkách typu „A“, chatičky mají 

postele, peřiny i povlečení.  

STRAVOVÁNÍ: zajištěno dle platných norem a vyhlášek 5x denně, snídaně 

formou švédských stolů, obědy a večeře budou teplé (polévka + hlavní jídlo), 2 

svačiny (dopolední i odpolední), pitný režim po celý den ve várnici (nutné mít 

vlastní hrneček na pití v táboře a uzavíratelnou láhev 0,5l – 1l na výlety). 

POJIŠTĚNÍ: zajištěno skupinové úrazové pojištění pro děti účastnící se Letního 

pobytového tábora Mladějov.                             

TÁBOROVÝ PROGRAM: Celo-táborová hra: „Z pohádky do pohádky“, 2 

bazény ke koupání přímo v kempu, výlety po okolí, táborák s kytarou, diskotéka, 

fotokoutek, hry v přírodě, tvořivé dílničky, sportovní hry a turnaje (volejbalové 

hřiště, dětské hřiště, trampolína a pingpongové stoly v kempu) a spoustu dalšího 

zábavného programu přímo v táboře. 

CENA TÁBORA: v ceně je ubytování na 7 nocí, stravování včetně pitného 

režimu, úrazové pojištění, pedagogický dohled, táborový program, vstupy při 

výletech, programové vstupy. V ceně není zahrnuta doprava (zajišťujete si samy) a 

pojištění odpovědnosti – doporučujeme pro dítě sjednat, pokud již nemáte ve 

vlastní rodinné pojistce.   

4.399,- ̽ Zvýhodněná cena pro děti od 6 do 15 let, které mají trvalé 

bydliště ve Vratislavicích. 

̽ 1.200,- Příspěvek MO Vratislavice. 

 

5.599,- 

Cena pro ostatní, bez příspěvku, s bydlištěm mimo 

Vratislavice.  

PŘIHLÁŠKY: přihlášení online na https://danielytabor.cz/, Kapacita LT je pro 75 

dětí. Přihlášení spuštěno cca 15.2.2023.  Úhrada platby do 31.3.2023.  

ROZDĚLENÍ DO ODDÍLŮ: provádíme dle věku, ubytování v chatičkách 

navíc dle pohlaví. Do přihlášky prosím uveďte jméno kamaráda (stejně 

starého), s kým chce váš syn/dcera být v oddíle.                                                                                                                                

BLIŽŠÍ INFORMACE: hlavní vedoucí Mgr. Daniela Petrová, telefon 

608 141 439, E-mail: dancamara@seznam.cz,  www.danielytabor.cz, Facebook:  

Daniely tábor 2023. 

http://www.danielytabor.cz/

