
Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím, z. s. 
SEV hl. m. Prahy Toulcův dvůr  
Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10 

IČO: 62697617   DIČ: CZ62697617 
 

 

Letní tábor pro děti a mládež II. 
v termínu od soboty 8. srpna do soboty 15. srpna 2020 

Mnohé národy po celém světě uchvátila myšlenka na stavbu pyramid. Pyramidy najdeme 

nejen v Egyptě, ale i ve střední a jižní Americe a v Asii. Nikde na světě však nedosáhly 

tyto stavby tak monumentálních rozměrů a nikde na světě nedosáhli jejich stavitelé 

takové zručnosti jako v Egyptě. A právě proto byly a jsou egyptské pyramidy již od dob 

antiky považovány za div světa a jsou opředeny mlhou tajemství… 

Pojďte s námi objevovat tajemný svět starodávného Egypta, kde si užijeme i spoustu her a 

legrace. V sedlech našich koní budeme dál pronikat do tajemství uvolnění a zásad přirozené 

komunikace. Budeme se učit rozumět jejich potřebám, pečovat o výběhy i venkovní stáje, aktivně 

odpočívat při přípravě dřeva i surovin do kuchyně. Nové síly nabereme při poledním klidu, u stolních 

her, při večerech u ohně, ve výtvarných dílnách i při vydatném spánku, pokud zrovna nebude noční 
bojovka . 

Těšíme se na společně strávený čas 

Základní informace 

Termín: od soboty 8. srpna do soboty 15. srpna 2020 
 

Určené pro: děti od 10ti let 
 

Místo konání: Prázdninové středisko ekologické výchovy Vápno - malá zemědělská usedlost 

a tábořiště na Liberecku v obci Vápno č.p. 40, 463 48 Všelibice 
 

Začínáme: v sobotu 8. srpna je příjezd od 10:00 do 11:00 (pokud nelze náš časový požadavek 
dodržet, oznamte nám to prosím předem) v 11:00 bude válečná porada  (tak ať jí všichni 

stihnete, aby dětem nic neuteklo) 
 

Při nástupu je nutné odevzdat vedoucímu tábora: 

● potvrzení o zdravotním stavu, včetně aktuálního potvrzení o bezinfekčnosti (viz. instrukce 

v samostatném souboru) 

● potvrzení dětského lékaře (lze kopie) 

● kartičku pojištěnce (pouze kopie) 
 

Vše odevzdejte v obálce nadepsané jménem a příjmením účastníka. 
 

Končíme: v sobotu 15. srpna, cca kolem 10. hodiny. Tímto táborem končí letní pobyty na Vápně. 

Velmi uvítáme, když nám při vyzvedávání dětí pomůžete zbourat tábor. Pokud se budete chtít 

podílet na bourání tábora, oznamte to prosím lektorkám při předávání dítěte na tábor. 
 

Ubytování: v podsadových stanech, k dispozici je kuchyň, výtvarná dílna, klubovna, zastřešená 

venkovní jídelna, společenské tee-pee, sprchy 
 

Stravování: plná penze - praxí prověřená kuchyně, možnost domluvy speciálního stravovacího 

režimu (o nutnosti speciálního stravovacího režimu nás kontaktujte předem na e-mail: 

srazsdruzeni@gmail.com)   
 

Doprava: individuální 

 

Cena zahrnuje: ubytování, 5x denně strava + pitný režim, jezdecké lekce (od neděle do pátku), 

program a péči pro děti po dobu celého tábora, výtvarné dílny pro děti  
 

Doporučená výbava: viz. instrukce v samostatném souboru 
 



Upozornění: v případě onemocnění dítěte na táboře budeme kontaktovat rodiče, aby dítě co 

nejdříve z tábora odvezli 

 

Podmínky přihlášení na letní dětský tábor 

● on-line vyplněná přihláška na webových stránkách Toulcova dvora - odkaz: 

https://www.toulcuvdvur.cz/akce/letni-detsky-jezdecky-tabor-ii 

● platná členská přihláška do Sdružení SRAZ – noví členové mohou donést osobně, odeslat 

poštou nebo naskenovat a poslat na e-mail: srazsdruzeni@gmail.com 

● platba připsaná na účet našeho Sdružení SRAZ (viz. podmínky níže) 

Podmínky pro odhlášení z akce jsou uvedeny v samostatném souboru. 

 

Doporučujeme 

Sjednat si úrazové pojištění. Úrazové pojištění si sjednává účastník sám, není zahrnuto v ceně. 

 

Termíny platby a výše příspěvků 

Účastníci pobytu zaplatí zálohu nebo celou platbu do 14ti dnů od přihlášení na webu (do 14ti 

dnů bude částka připsaná na účet Sdružení SRAZ). 

Účastníkům, kteří s námi na pobytu nikdy nebyli, účtujeme jednorázový poplatek 300,- Kč. 

Tento poplatek připočtěte k posílané záloze, popř. celé částce. Bez tohoto poplatku záloha 

nebude akceptována. 

Zálohu, popř. celou platbu, plus příspěvky za nové účastníky plaťte za rodinu dohromady. 

Můžete sečíst platby i za více pobytů. Ušetříte sobě i nám peníze za bankovní poplatky. 

 

Platba pro nové 

účastníky 

zároveň s platbou 

zálohy 

Záloha – platba 

do 14 dnů 

od přihlášení on-

line na webu 

Doplatek               

do 30. dubna 

2020 

Celá částka pro 

nové účastníky 

platba do 14 dnů 

od přihlášení na 

webu 

Celá částka pro 

opakované 

účastníky platba 

do 14 dnů od 

přihlášení na 

webu 

300,- Kč 3.000,- Kč 3.100,- Kč 6.400,- 6.100,- Kč 

 

V případě, že máte problém s dodržením termínu plateb, kontaktujte nás na e-mail 

srazsdruzeni@gmail.com, domluvíme se na řešení. Pokud záloha/platba nebude uhrazena do 

daného termínu, bude Vaše místo nabídnuto dalšímu zájemci.  

 

Platební údaje pro platbu příspěvku 

 

Číslo účtu 2201085361/2010 

VS  517 

Zpráva pro příjemce 

jmeno prijmeni 

(bez háčků a čárek – jinak je údaj na výpisu 

nečitelný) 

 

Přijetí platby potvrdíme e-mailem. 

 

Na setkání s vámi se těší 
váš lektorský tým Sdružení SRAZ 

 
Kontakt: tel: 604 219 987 

e-mail: srazsdruzeni@gmail.com, www.toulcuvdvur.cz 
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