
 

 

Letní tábor 
Občanské sdružení Smaragd, které se již 11 let zabývá organizováním volnočasové činnosti dětí a 
mládeže, pořádá letos svůj 12. letní tábor na který tímto zveme nové účastníky. Pokud máte zájem, 
aby Vaše dítě prožilo dobrodružných 14 dní se svými vrstevníky mimo město, v přírodě, v pravých 
tábornických podmínkách (stany s podsadou, dřevěné sruby, elektřina jen na přání), aby si 
vyzkoušelo své schopnosti a dovednosti v dlouhé řadě promyšlených her a soutěží, aby se naučilo 
samostatnosti, ale současně i spolupráci v kolektivu, a to vše přitom bezpečně, pod vedením 
instruktorů s mnohaletou zkušeností, náš tábor je tu pro Vás. Neděláme tábory pro peníze, ale pro 
radost. Proto se také nesnažíme naplnit několik turnusů, ale pouze doplnit stávající účastníky 
našeho tábora o nové zájemce. Většina našich účastníků jezdí na naše tábory od svých sedmi let až 
do dospělosti. Tábora se opakovaně účastní děti z celé České republiky a dokonce i několik dětí 
z USA. Mimo svých zkušeností Vám tak můžeme nabídnout i bezprostřední kontakt s angličtinou. 
Pokud máte zájem o více informací, fotografií a videí z předchozích let, prosím navštivte naše 
webové stránky (www.smaragd.us) či profil na facebooku (Smaragd).   
                     

Termín: 1. – 14. července 2012 

Program: hry, soutěže, turistika, tábornické dovednosti  
 letos s hlavní motivací: STŘEDOVĚK 

Vedoucí: provoz tábora zabezpečují výhradně zkušení vedoucí –  
 hlavní vedoucí, 2 programoví vedoucí, 3 zdravotníci,  
 2 profesionální kuchaři a 8 oddílových vedoucích.   

Místo: Podskaličí u Křekova u Valašských Klobouk -  stanová  
 základna se 2 sruby s kuchyní, jídelnou, sprchou a WC                                  

Ubytování: po dvou ve stanech s pevnou podsadou 

Cena: 3.400,- Kč (pro sourozence sleva 100,-) 

Obsazení:  maximálně 48 dětí rozdělených do 4 oddílů 

Pro: účastníky nejlépe od 7 do 20 let  

Informace: ◙ na stránce www.smaragd.us (možnost online přihlášení na tábor) 
 ◙ na facebookové stránce neziskové organizace Smaragd 
 ◙ David Běhal (Yetti), 777 627 354,  
     yetti@smaragd.us  
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