
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE K LETNÍMU PŘÍMĚSTSKÉMU TÁBORU V MLADÝCH BUKÁCH
Táboř za Bukem je letní příměstský tábor pořádaný Areálovou lyžařskou školou Mladé buky. Děti se mohou 
těšit na týden plný dobrodružných, sportovních, uměleckých i hudebních aktivit. Našim cílem je děti naučit 
bezpečně se pohybovat v přírodě, vyzkoušet si netradiční outdoorové sporty, naučit se kamarádskou pomoc 
a týmovou spolupráci.

KDE LEŽÍ TÁBOŘ ZA BUKEM?
Základnou našeho příměstského tábora je Areál Mladé Buky. Program tábora tak může čerpat pří-
mo z nabídky areálových aktivit (Baldův svět, Bobová dráha Berta) i pestré nabídky bezprostředního 
okolí.

KDY SE TÁBOŘ ZA BUKEM KONÁ?
Vybírat lze celkem ze čtyř (tří v červenci, jeden v srpnu). Každý turnus probíhá vždy od pondělí do 
pátku. Program každého dne začíná v 8 h předáním dítěte na parkovišti v Areálu Mladé Buky a končí v 
16 h, kdy si tamtéž rodič / oprávněná osoba dítě vyzvedne. 

Volné termíny:
11. - 15. července
18. - 22. července
25. - 29. července
1. - 5. srpna

PRO KOHO JE TÁBOŘ ZA BUKEM URČEN?
Pro všechny děti od 5 do 15 let, které si rády hrají, sportují, tvoří a učí se. 

JAK PŘIHLÁSIT SVÉ DÍTĚ? 
Pro závazné přihlášení vašeho dítěte na Táboř je nutné vyplnit, podepsat a zaslat na e-mailovou 
adresu school@areal-mladebuky.cz zaslat tyto dokumenty.

• Vyplněnou a podepsanou přihlášku (interaktivní formulář ke stažení zde)
• Podepsaný souhlas GDPR (interaktivní formulář ke stažení zde)
• Dohodu o pořízení a užití fotografií a videí (interaktivní formulář ke stažení zde)
• Vyplněný jídelní lístek (interaktivní formulář ke stažení zde).

Veškeré dokumenty lze rovněž doručit osobně do kanceláře lyžařské školy na adrese Mladé Buky 454, 
a to ve všední den v čase od 9h do 14h

Orientační harmonogram každého dne:
• 8:00 předání dětí
• dopolední program - řízený program, táborová hra, výlety
• svačina
• dopolední program - hry a úkoly v přírodě a v areálu
• 12:00 oběd
• odpolední program - hry v týmech, společná volná hra
• svačina
• 16:00 předání dětí rodičům



TÁBORNÉ
3 500 Kč/osoba 
Účastnický poplatek je možné uhradit převodem (na základě faktury), případně hotovostí / pl. kartou.

Účastnický poplatek na Táboř za Bukem lze uhradit bankovním převodem na základě faktury, nebo 
hotově/platební kartou v kanceláři lyžařské školy na adrese Mladé Buky 454, a to nejpozději 7 dní po 
vystavení faktury, resp. od odeslání závazné přihlášky.

V táborném je zahrnuto:
• Jídlo a pitný režim (dvě svačiny a oběd každý den)
• Pojištění
• Program od proškolených instruktorů
• Vnitřní zázemí lyžařské školy
• Sportovní náčiní
• Materiály na kreativní tvorby 
• Zdravotník
• Veškeré vstupné

Storno poplatky:
50% refundace uhrazené částky v případě storna více než 14 dní před začátkem turnusu. V případě 
storna učiněného méně než 14 dní před začátkem turnusu je refundováno 25 % účastnického po-
platku. V případě onemocnění účastníka v průběhu příměstského táboru Táboř za Buky je poměrná 
nevyčerpaná část účastnického poplatku refundována v podobě poukazu na služby lyžařské školy dle 
vašeho výběru. 

CO S SEBOU NA TÁBOŘ ZA BUKY
Své dítě prosím vybavte odpovídajícím oblečením dle aktuálního počasí a programu tábora. Každé dítě 
by mělo mít připravo náhradním oblečení do chladného i teplého počasí. Doporučujeme: triko krátký 
rukáv 1x, triko dlouhý rukáv 1x, mikina 1x, kraťasy 1x, kalhoty dlouhé 1x, spodní prádlo 1x, ponožky 
1x, ponožky teplé 1x, kšiltovka / klobouk, bunda 1x, plavky 1x, tenisky 1x. 

Povinné vybavení:

Tenisky, Holínky

Pláštěnka + pokrývka hlavy

Náhradní oblečení (dlouhé + krátké)

Sluneční brýle + opalovací krém + repelent

Občas se to splete. Aby se to nepletlo, označte prosím veškeré táborové oblečení (případně zavazadla) 
jménem a příjmením (nebo jakoukoliv značkou) vašeho dítěte.

Organizace tábora dodržuje aktuální vládní opatření.  

Děkujeme a těšíme se na vás.
Tým Lyžařské školy Mladé Buky


