
Tábor Hynčice 2020 BUDE! 
Vážení rodiče a prarodiče 

Přes všechny problémy letošního jara jsme se rozhodli, že tradiční tábor v podhůří Králického 

Sněžníku letos bude. Pořádáme tuto akci již přes deset let s osvědčeným týmem vedoucích.  

Nyní máme 15 volných míst  

Jedná se o oblíbený, sportovně ozdravný pobyt dětí a mládeže – letos na chatě Erlina Hynčice pod 

Sušinou u Starého Města pod Sněžníkem. Velikou výhodou je několikahektarový areál tábora a 

pohyb bez roušek v tomto mega prostoru. 

Rodiče 14 dní klidu - děti 14 dní zábavy a zážitků ve zdravém horském prostředí.  

TERMÍN: 8.8. – 22.8. 2020     Cena: 5700,-Kč (splatnost do 15.7.2020) 

UBYTOVÁNÍ: Ve tři a vícelůžkových pokojích.  Na chatě jsou společné/pokojové sprchy a WC. 

Kapacita cca 56 lůžek. 

STRAVA: domácí, plná penze, podle jídelníčku 5 - 6 x denně dle dohody, s plným pitným režimem. 

PROGRAM: Celotáborová hra – Legie času III. Naší snahou při celotáborové hře je, aby děti zábavnou 

formou poznávaly historické události a region Staroměstska.  Hry jsou zaměřeny na aktivní pohyb, 

manuální zručnost, relaxaci, základy techniky přežití v přírodě a krizových situacích, rozvíjení 

intelektu, samostatnosti, odolnosti, pohody a vytváření přátelských vztahů mezi členy základny a 

jejím velením.  

Chata Erlina disponuje: hřištěm, klubovnou se stolním tenisem a fotbálkem, velkými plochami pro 

hry, několika bunkry (řopíky), rybníkem, stolními hrami, DVD a hlavně každodenním bohatým 

programem pro všechny legionáře. 

VEDENÍ TÁBORA: pedagogové, zdravotník a kvalifikovaní vedoucí z řad VŠ studentů   

DOPRAVA: autobusem, který odjíždí ze Zábřehu - Valová a přibírá děti po trase dle dohody. 

CENA: 14 dní - 5700 Kč .  V ceně je zahrnuto: ubytování, strava, doprava a další aktivity. Při úhradě lze 

využít příspěvku od zaměstnavatele, dále příspěvku zdravotní pojišťovny, další potřebné informace 

zašleme ihned po obdržení přihlášky, případně nejlépe při osobní domluvě. Každý účastník musí mít 

vlastní individuální úrazové pojištění na celou dobu konání tábora. Díky za pochopení. 

PŘIHLÁŠKY: Vám na základě telefonické žádosti elektronicky nebo tištěnou formou pošle obratem 

hl.vedoucí  Mgr. Pavel Zubík. 

Vyplněné odeslat e-mailem, či doručit na adresu Rudolfov 40, Mgr. Pavel Zubík, 789 01 Zábřeh, 

případně odevzdat v kanceláři ZŠ Boženy Němcově 1503/15 Zábřeh  

INFORMACE a dotazy Mgr. Pavel Zubík mob. 737 53 53 62 (denně 10.00 -20.00 hodin) 

P.S. – Dva a půl měsíce jste se denně museli starat o děti či vnoučata. Chcete je hlídat znova celé 

prázdniny nebo jim raději zaplatíte 14 dní na táboře a konečně si dáte i Vy relax? Přijde Vás to levněji. 

Ale ať se rozhodnete jak chcete, přejeme Vám krásné a klidné dny nejen o prázdninách.  

 


