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BUD INLINE OSTRAVA 
LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Bavil tě příměšťák s Bruslíkem a jeho partou. Každé odpoledne se ti s námi těžce loučilo? Je ti v rozmezí 6 a 15 let? 

Tak pojeď s námi na 10 dní do přírody. O letních prázdninách Tě s námi čeká notná dávka dobrodružství. Organizujeme pouze 

jeden jediný a jedinečný pobytový tábor v roce. Již tradičně jezdíme do Budišova nad Budišovkou, konkrétně do rekreačního 

střediska Zálesí, kde máme kompletní zázemí pro naše aktivity včetně stravování (plná penze včetně dvou svačin za den a 

pitného režimu), ubytování v chatkách, velký výběr sportovišť a prostory pro mokrou variantu. V minulých letech jsme již 

zažili, jaké je to být mezi nebem a zemí, okusili jsme středověk na vlastní kůži a letos se vcítíme do kůže superhrdinů 

“Avengerů” To si přece nechceš nechat ujít. Min. kapacita je 40 účastníků. Termín táboru je 2. – 11. 8. 2019. Odjezd i příjezd 

bude na vlakovém nádraží Ostrava – Svinov. 

POZOR!!! Pokud chcete využít příspěvku zdravotní pojišťovny či zaměstnavatele, přineste vyplněný tiskopis Potvrzení o účasti 

na táboře ke dni ukončení táboru. 

PROGRAM 

Děti okusí, jaké je to stát se superhrdinou a bojovat za správnou věc nad zlou mocí. Za pomocí celotáborové hry, 

kdy se z nich stanou osoby s nadlidskými možnostmi budou testovat své opravdové já. Každý má šanci na záchranu planety, 

mimo jiné si však děti odnesou množství zážitků a zkušeností, ale také poznají nové kamarády, a tak trochu se zocelí. Nejsme 

jen tábor, jsme příležitost k radostnému dlouhodobému rozvoji. Budeme objevovat přírodu a její krásu při výletech do okolí, 

naučíme se, jak v ní přežít a orientovat se, budeme se plavit na kánoích a lozit po opravdových skalách. Veškeré potřebné 

tiskoviny a bližší informace (potvrzení o bezinfekčnosti, seznam věcí na tábor atd.) budou zaslány na e-mail.

ČASOVÝ HARMONOGRAM 

7:00 BUDÍČEK, ROZCVIČKA, OSOBNÍ HYGIENA 

7:45 SNÍDANĚ 

9:00 DOPOLEDNÍ PROGRAM DLE DENNÍHO 

ROZKAZU VČETNĚ SVAČINY 

12:00 OBĚD 

12:30  ODPOLEDNÍ SIESTA 

14:30 ODPOLEDNÍ PROGRAM DLE DENNÍHO 

ROZKAZU VČETNĚ SVAČINY 

17:00 OSOBNÍ VOLNO 

18:00  VEČEŘE 

19:00 VEČERNÍ NÁSTUP A PROGRAM 

21:30 OSOBNÍ HYGIENA, VEČERKA 

CENA TÁBORU: 4 850 KČ 

Ubytování a stravování (plná penze včetně svačin) 

Doprava na místo konání (vlakem nebo autobusem) 

Vodní turistika, turistika a horolezectví 

5 – 7x instruktor, zdravotník 

Dobrodružství a zážitky, spaní venku 

Celotáborová hra 

Odměny pro děti 

Spokojené dítě 

Pro členy 1. BK Buď Inline Ostrava sleva 


