
Milí táborníci, vážení rodiče 

Jako každoročně i letos pořádáme letní táboření na stanové základně Kocourkův mlýn 
u Pojbuk. Jedná se o stanový tábor, který je vybaven stany s podsadami. Uvnitř stanů jsou 
postele s molitanovými matracemi. Strava je podávána do vlastních nádob 5 x denně. Pro 
mytí je vybudovaná umývárna a sprchy ve kterých se dá podle potřeby ohřát voda a pro 
koupání lze využít potok s přehradou. V případě nepřízně počasí lze využít velký stan 
„stříbrňák“ nebo indiánské tee-pee, kde lze rozdělat oheň. Ve vedení tábora pracují 
cvičitelé s dlouholetou cvičitelskou praxí v práci s dětmi. 
 
Termíny jednotlivých běhů: 

 

Tábor Rodičů a dětí (děti od 2 do 8 let)  
29. 6. - 6. 7. 2019 vedoucí běhu Pavla Sedláková - tel. 724 734 303 

 

Tábor  žactva (od 8 do15 let)  
28. 7. – 7. 8. 2019 vedoucí běhu Michal Pěkný - tel. 777 673 438 

7. – 17. 8. 2019 vedoucí běhu Milan Veselý - tel. 728 850 067 

 
Cena za ubytování, stravu, zdravotní zabezpečení, režijní náklady atd. činí:   
Tábory žactva: 2.650,- Kč, tábor Rodičů a dětí: rodiče 2.000,- Kč, děti od ročníku nar. 2017 – 
1.400,- Kč, mladší děti zdarma. O příspěvek na úhradu poukazu můžete žádat u zaměstnavatele, 
na požádání vystavíme fakturu. 
 

Provozovatelem tábora je: TJ SPARTAK MAS Sezimovo Ústí, oddíl Asociace sportu pro 
všechny, Na Házené 696, 391 02 Sezimovo Ústí 

Způsob přihlášení: 
• poštou po vytištění přihlášky - vyplněné přihlášky zasílejte prosím na adresu: Milan Veselý, 

Průmyslová 1111, 391 02 Sezimovo Ústí, 
• e-mailem: milan.vesely@mutabor.cz, tel. zam. 381 486 462, mob. 728 850 067, 
• přes webový formulář na stránkách http://www.tjspartaksu.cz/kocourkac po kliknutí na odkaz 

„Přihlásit přes internet“.  
Po zaplacení zálohy bude přihlášený doplněn na seznam zveřejněný na stránkách tábora pod 
odkazem „Přehled přihlášených“ kde získáte představu o tom, kdo z Vašich přátel a kamarádů 
už je přihlášen, či jaký je stav účastníků. Kapacita tábora je omezena 40 účastníky, takže 
neváhejte s přihlášením. 

Způsob platby:  
Zálohu ve výši 500,- Kč na osobu zašlete obratem po přihlášení na číslo účtu 
č. 196514627/0300, jako var. symbol uveďte rodné číslo účastníka.  Doplatek v příslušné výši 
uhraďte stejným způsobem do 15. 6. 2019.  

Pořadí přihlášených určuje zaplacená záloha nikoli pouhé zaslání přihlášky. 

Storno podmínky: Záloha se v případě neúčasti nevrací. V případě neúčasti 14 dní předem 
omluvené se doplatek vrací. V případě neúčasti týden předem omluvené se vrací 75% doplatku, 
v případě neúčasti bez omluvy se vklad nevrací. V kterémkoli případě neúčasti lze za sebe poslat 
náhradníky. V případě, že by tato účast byla zrušena z důvodu onemocnění či úrazu dítěte a tato 
skutečnost byla řádně doložena (lékařské potvrzení), bude doplatek vrácen v plné výši. V případě, 
že by došlo k onemocnění či úrazu dítěte na táboře a z tohoto důvodu zde byl jeho pobyt ukončen, 
bude zákonným zástupcům vrácena adekvátní část z doplatku úhrady za účast dítěte na tomto 
táboře.                                                                                                                                                     

Přihlášky, kroniky a fotky z minulých ročníků našich táborů, a další informace o táborech najdete 
na internetové adrese: www.tjspartaksu.cz/kocourkac . Další informace o oddíle a jeho činnosti na 
adrese: http://www.tjspartaksu.cz/caspv. 

 
  Milan Veselý 
vedoucí táborů 


