
 

 

LETNÍ TÁBORY 2020 
 
1. Pobytový tábor v RZ Benešovský mlýn -     
    19.-26.7.2019  
2. „Malý“pobytový tábor v RZ Benešovský mlýn – 
    27.-31.7.2019 
 
3. Příměstské tábory v tanečních prostorách TC Z.I.P.Písek 
   Termíny upřesníme 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. 16.pobytový LETNÍ TÁBOR 
Vedoucí tábora: Klára Humpálová 

 
Tábor je určen pro naše děti od DVKkurzů po nejstarší (ne pro mladší-s ohledem na náplň tábora a také 
jeho obsazenost) a POZOR I pro širokou veřejnost. 
Pojeď si společně s námi užít týden plný nejen tanečních tréninků, ale i  zábavy a soutěží. 
 
Cena za pobyt: 4050,-Kč 

Základní cena zahrnuje:   

 doprava  autobusem z Písku a zpět 
 5x denně strava, pitný režim 
 táborový program, taneční výuka 
 péči vedoucích, praktikantů 
 péči zdravotníka 
 pestré odměny 
 a u nás vždy ještě něco navíc ...   

K ubytování jsou připraveny bungalovy a pension pro mladší děti.  

Pro výuku tance máme na místě připravené prostory . 



 

2. MALÝ POBYTOVÝ TÁBOR  
 
 
Tento tábor je pro všechny naše předškolní děti plus minidvk(a samozřejmě úměrně věku i dvk) ….Tábor 
bude otevřen i pro veřejnost. Kapacita je omezena počtem lůžek na pensionu.  Tyto tábory pro mladší děti 
měly v ZIPu tradici. Rádi na ni znova navážeme,jsme rádi , že nám věříte a máte chuť nám menší děti svěřit 
na tábor. 
 
 
Tento tábor je určen pro děti z MŠ až první stupeň ZŠ, tzn.: od 5 let do 10let. Tábor vede Klára Humpálová. 
O Vaše děti se pak starají starší tanečníci plus je přítomna lektorka tance. Program pro tyto menší děti je 
vytvořen úměrně jejich věku. Na táboře tančíme, tvoříme, chodíme do přírody a hrajeme celotáborovou 
soutěž . 

Rekreační zařízení Benešovský mlýn nabízí kvalitní servis, proto jsme se letos rozhodli jet opět sem.                
O VAŠE DĚTI SE ŘÁDNĚ POSTARÁME. NA KAŽDÝCH PĚT PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ JE JEDNA INSTRUKTORKA, 
která s dětmi i bydlí na pensionu. 

Cena: 3050,-Kč 

Cena zahrnuje:   

 5x denně strava, pitný režim 
 táborový program, taneční výuka 
 péči vedoucích, praktikantů 
 péči zdravotníka 
 pestré odměny 
 a u nás vždy ještě něco navíc ...   

K ubytování je připraven pension .  Pro výuku tance máme na místě připravené prostory . 

 
3.Příměstský tábor – termíny upřesníme 

 

   – určeno pro děti z MŠ až po 5.třídu ZŠ (na základě domluvy i starší)          

 
V tanečních prostorách Z.I.P.u (areál Jitex Písek) určeno nejen pro členy centra ale i pro veřejnost 
 
CENA : 1800,- Kč / týden 
V ceně je zahrnuto : 
Pro děti je zajištěna strava v jídelně JITEXu (2 svačiny, oběd a pitný režim), pravidelná výuka tance, táborová 
hra, vycházky do přírody, výtvarné práce, pedagogický a zdravotnický dozor 
 
 
 

Závazné přihlášky a další informace ke VŠEM TÁBORŮM obdržíte v lednu 2020.  



 

 

-------------------------odevzdejte………………………………………….. 

 

Přihláška Léto se ZIPem 2020 

 

 

   ( * Nehodící se, škrtněte )   

1. Letní tábor pobytový 19.-26.7.2019 

2. Malý pobytový tábor 27.-31.7.2019 

3. Příměstský tábor  - upřesníme 

 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………kurz …….......................... 

E-mail:…………………………………………………………………….. 

 
 
Podpis:  


