
Místo konání

Holešov

Jurta u hájenky - zámecký park Holešov (Zámecká 188, 769 01 Holešov) Mapa

Přílepy

Myslivecká chata Přílepy - Přílepy ev. č. 16, 769 01 Přílepy 

Mapa Přílepy - https://mapy.cz/s/mucamevote

Místo konání je vždy uvedeno v detailu konkrétního tábora. 

Jak se k nám dostanete + parkování
Holešov 

Pěšky nebo na kole - ranní zámecká zahrada je pro procházku či projížďku velmi vhodná. 
Od hlavní brány do zahrady z ulice Zámecká je to k jurtě necelý kilometr. (mapa)   

Autem - z ulice Partyzánská je potřeba odbočit směrem ke koupališti, parkování je poté 
povoleno na travnaté ploše mimo zámeckou zahradu. Místo bude označeno značkou. K 
jurtě to pak bude 200 metrů procházky (mapa).

Přílepy

K myslivecké chatě se dá samozřejmě dorazit pěšky, ale také přijet autem či na kole. 
Možnost bezproblémově zaparkovat se nachází přímo u chaty. 

Časový harmonogram dne

Tábor probíhá každý den v čase 8:30 - 16 hod.

Vybavení na tábor

Vhodné oblečení pro pohyb venku, pevné tenisky, gumáky, přezůvky, pokrývka hlavy, 
lahev na vodu, kopie průkazu pojištěnce.

Cena

Cena za 5 dní je 1.950 Kč. 
Možnost přihlášení dítěte pouze na vybrané dny - cena 400 Kč / den (detaily prosím 
uveďte v přihlášce). 

Cena zahrnuje stravu (denně oběd a dvakrát svačina), celodenní pitný režim, materiál na 
program, stálý zdravotnický dohled a odměnu pro instruktory a kuchaře.

https://mapy.cz/s/ceropumafo
https://mapy.cz/s/mucamevote
https://mapy.cz/s/hadalenuzu
https://mapy.cz/s/banuretelo


Potřebujete-li uhradit účastnický poplatek na fakturu, v přihlášce vyplňte fakturační údaje 
vaší firmy / instituce a my vám fakturu pošleme elektronicky. Až po uhrazení poplatku 
budeme s táborníkem počítat jako s platným účastníkem.

Storno podmínky
Pokud víte, že se vaše dítě nemůže zúčastnit tábora, prosíme vás o informaci telefonicky 
nebo mailem a společně najdeme dohodu. 

Kontakt před táborem
Nejpozději týden před zahájením tábora pošle šéf instruktor tábora e-mail s instrukcemi a 
přímým kontaktem na sebe na e-mailové adresy uvedené v přihlášce. 

Časté dotazy

Mohu dítě vodit dříve než v 7:30 hod.?

Ano, je to možné. Prosíme o tuto informaci v přihlášce v prohlášení pro instruktory, 
nejlepší je ale telefonická domluva přímo s šéf instruktorem pár dnů před startem tábora. 

Mohu si dítě vyzvednout o něco dříve než v 16 hodin?

Ano, dítě si můžete vyzvednout prakticky kdykoliv. Pokud to ale bude v nějaký speciální 
čas, raději si ověřte naši přítomnost u základny s předstihem, abychom nebyli například na 
výpravě.

Mohu za tábor nejprve uhradit nějakou část a poté doplatit zbytek?

Samozřejmě, napište nám mail nebo zavolejte a spolu to vyřešíme tak, aby vám to 
vyhovovalo.

Potvrdíte mi potvrzení pro pojišťovnu? 

Rádi vám potvrdíme dokumenty pro pojišťovnu či pro zaměstnavatele. Nejlepší bude, když 
si dokument připravíte a přinesete k podpisu. 

Co když bude pršet?

Tak bude vzduch o to svěžejší. Jedeme za každého počasí.


