
TERMÍN: Ne 18.7. - So 31.7.2021

MÍSTO: Útulná louka v zákrutu řeky Mohelky pod Sychrovským zámkem

BYDLENÍ: V týpích bez civilizačních vymožeností jako je elektřina nebo mobily. 
Vaříme na kamnech pod jídelní celtou. Používáme suché záchody, myjeme se v potoce nebo 
teplou vodou ohřátou na kamnech.

PRO KOHO: Jsi v první až páté třídě? Nebojíš se vytáhnout paty z domu a chceš zažít 
pořádné dobrodružství? Pokud ti nevadí, že budeš nocovat ve spacáku, chodit do lesa pro 
dříví a dovádět v malé říčce, určitě se mezi námi neztratíš.
Poznáš skvělou partu, která tě ráda přijme i po skončení tábora (děti a dospěláci z oddílu 
Děti lesa a další podobně ladění vrstevníci). Budeš s námi moct zažít další dobrodružství v 
průběhu roku na pravidelných schůzkách, výpravách a výletech. Od září navyšujeme kapacitu 
našeho kroužku a každý účastník tábora na něm bude mít přednost při přihlašování. 

KAPACITA: Na táboře máme celkem 30 míst, kolik jich zbývá najdeš na našem webu -
adresa (piš i s háčky): bit.ly/středověk-2021

NIKDY JSI S NÁMI NEBYL(A)? Není se čeho bát! Jak jsme prožili náš loňský tábor se můžeš 
podívat na našem webu. Nikdy jsi nebyl(a) na táboře? Nevadí, je nejlepší čas začít!

CENA: 3 900 Kč (strava, pitný režim, ubytování a program)
Doprava na a z tábora vlastní

PLATBA: Bankovním převodem na náš oddílový účet (více info bude zasláno emailem) 
V případě zrušení konání tábora vracíme pochopitelně celou částku. 

PŘIHLÁŠKA:
Letos máme nově přihlášky online:  bit.ly/středověk-2021-přihláška
Přihlašování na tábor se uzavírá 31. března 2021
V případě jakýchkoliv dotazů se na mě můžete obrátit (kontakt níže).

POŘADATEL: oddíl Dětí lesa 8. ZO ČSOP, Ml. Boleslav, web: mb-eko.cz/deti-lesa
VEDOUCÍ TÁBORA: Tomáš Bajer, tel. 733 663 595, Tomas.Bajer.ML@seznam.cz

Těšíme se na tebe! 

„...Zažij čtrnáct dní mimo civilizaci 
a poznej, jaké to bylo v dobách 

rytířů, šlechticů a králů...“

dětský letní tábor
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