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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? 

Organizujeme pouze jeden jediný a jedinečný pobytový tábor v roce. Ubytování je zajištěno v chatkách po 4 osobách v 

rekreačním středisku UHS Jánské koupele. Areál disponuje multifunkčním a beach volejbalovým hřištěm, cvičnou 

horolezeckou stěnou, táborem protéká řeka Moravice, v nedaleké blízkosti je vodní nádrž, skalní naučná horolezecká trasa 

Kružberk a kouzelná příroda. Stravování je zajištěno formou plné penze, včetně svačinek a pitného režimu. V minulých letech 

jsme již zažili, jaké je to být „Mezi nebem a zemí“, okusili jsme „Středověk“ a zachránili svět jako „Avengeři”. Letos se necháme 

unést na vlnách Pirátů z Karibiku. To si přece nechceš nechat ujít. Doprava organizovaná hromadně, smluvním autobusem.  

Předběžný odjezd: 12.7.2020 v 8:00 hod Ostrava – parkoviště Decathlon Avion Shopping park 

Předběžný příjezd: 19.7.2020 v 16:00 hod Ostrava – parkoviště Decathlon Avion Shopping park 

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 být daleko od domova, bez rodičů, kdy se o sebe musejí začít starat samy. Za pomocí 

celotáborové hry budou rozvíjet své sociální dovednosti. Kromě rozvoje osobnosti si 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 v okolí řeky Moravice, 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  

12:00 OBĚD 

14:30 ODPOLEDNÍ PROGRAM  

17:00 OSOBNÍ VOLNO 

18:00  VEČEŘE 

19:00 OSOBNÍ HYGIENA  

20:00 VEČERNÍ NÁSTUP A PROGRAM 

CENA OBSAHUJE 

Ubytování a stravování (plná penze včetně svačin) 

Doprava na místo konání (vlakem nebo autobusem) 

Vodní turistika, horolezectví, netradiční hry 

5 – 7x instruktor a zdravotník 

Perfektní organizace 

Dobrodružství a zážitky, spaní venku 

Celotáborová hra 

Odměny pro děti 

Spokojené dítě 

 


