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Příměstské tábory Klubíčko Kroměříž, z. s. – léto 2016 

Všeobecné informace 

Hlásit se můžete přes náš rezervační systém na www.klubickokm.cz 

 

Příměstské tábory probíhají  
: v prostorách Klubíčka Kroměříž (Budova ZŠ Zachar).  
: Tábor „Tajemství hudby, obrazu a umění“ probíhá na Arcibiskupském zámku v Kroměříži a tábor 
„Tajemná zahrada“ probíhá v Květné zahradě v Kroměříži. 
 
Přihlášky přijímáme přes rezervační systém na webových stránkách Klubíčka Kroměříž: www.klubickokm.cz  
 
Časový harmonogram:  
Příměstské tábory probíhají v čase 8.00 – 16.00h 
 
Příchod dětí od 8.00 h. Potřebujete-li dítě přivést dříve, prosím domluvte se předem s vedoucím tábora. V 
čase 7.00 -8.00 probíhá příprava na daný den, úklid chodeb a heren centra. Z bezpečnostních důvodů není 
možné, aby v centru byly přítomny děti bez dozoru. Oběd a polední pauza 12.00 – 14.00h  
Ukončení programu denně v 16.00 h. Potřebujete-li dítě vyzvednout dříve či později, prosím informujte 
vedoucího tábora.  
 
Cena tábora zahrnuje základní úrazové pojištění dítěte, 5x oběd, 10x svačinu, pitný režim, odborné vedení 
zkušenými lektory a materiál pro potřeby tábora.  
 
Stravu zajišťuje firma p. Bránecké Jídelna Hulín - 2 x svačina a oběd.  
Strava pro tábory na zámku a v Květné zahradě bude upřesněna. 
 
Děti by měly mít s sebou v podepsané tašce / baťůžku:  
- podepsané přezůvky  

- podepsanou lahev na pití  

- polštářek a deku k polednímu odpočinku (týká se mladších dětí do 6 let) 

- kapesníky (1 krabičku)  

- náhradní oblečení pro případ polití či znečištění  

- pokrývku hlavy (kšiltovku, šátek)  

- pevnou obuv pro pobyt venku (ne žabky, ne crocsy)  

- při předpokládaném slunečném počasí prosíme děti ráno namazat opalovacím krémem 
 

http://www.klubickokm.cz/
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UPOZORNĚNÍ: Vyplnění Přihlášky neznamená, že dítě je do dané aktivity přijato. Po podání přihlášky a 

jejím zpracování, obdržíte emailem potvrzení, zda dítě bylo na tábor přijato či zda je zařazeno na seznam 

náhradníků.  

PLATBA: Při přijetí dítěte na tábor, Vám zašleme elektronickou fakturu se splatností 14 dnů. Úhradu je 

možné provádět pouze bankovním převodem. V případě, že faktura nebude uhrazena v termínu 

splatnosti, bude Vaše místo uvolněno dalšímu dítěti v pořadí. 

STORNO PODMÍNKY: 
Storno do 45ti dnů před začátkem tábora vracíme 100% částky 
Storno do 14ti dnů před začátkem tábora vracíme 50% z plné částky 
Storno méně než 14 dnů 0% 
 
Případné dotazy rádi zodpovíme na klubickokm@klubickokm.cz, nebo tel. 737 206 708. 
 

Termín Název tábora Typ tábora Věk dětí Vedoucí lektor 
Cena 

tábora/Kč 

4.-8.7.2016 
Tajemství hudby, obrazu a 

umění výtvarný 7 -11 let Sanchir Ganbaatar 1750 

18.-22.7.2016 Ma-Ma Sport sportovní 5 - 7 let Martin Mazánek 1950 

18.-22.7.2016 Angličtina s latinou I. 
taneční s 

angličtinou 8 - 10 let Eva Matýšková 1950 

25.-29.7.2016 Pod pirátskou vlajkou pohádkový 3 roky - 5 let Lenka Hašpicová 1750 

25.-29.7.2016 Tiger who came to tea I. s angličtinou 6  - 8 let Natalie Csizmaziová 1950 

1.-5.8.2016 Indiánské léto sportovní 7  - 10 let Irena Vlašínová 1950 

1.-5.8.2016 
Klubíčkové barevné 

prázdniny tvořivý 5  - 9 let Věra Škopová 1950 

1.-5.8.2016 Tajemná zahrada 

tábor v 
Květné 
zahradě 7  - 10 let Petr Hudec 1750 

8.-12.8.2016 Z pohádky do pohádky pohádkový 3 roky - 5 let Lenka Hašpicová 1750 

8.-12.8.2016 Tiger who came to tea II. s angličtinou 4  - 5 let Natalie Csizmaziová 1950 

15.-19.8.2016 Angličtina s latinou II. 
taneční s 

angličtinou 5  - 7 let Eva Matýšková 1950 

 

 

Popis táborů Klubíčka Kroměříž, z. s. – léto 2016 
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