
mace o způsobu platby. 

e) Pokud zrušíte závaznou 
přihlášku: 

- 1 měsíc před nástupem 
na LT, činí storno poplatek  
50,- Kč. 

- méně než 1 měsíc před 
nástupem na LT, činí stor-
no poplatek  30% z ceny 
poukazu. 

- méně než 1 týden před 
nástupem na LT, činí stor-
no poplatek  50% z ceny 
poukazu. 

 

Další informace:  

a) Zaměření: Program je 
koncipován pro kluky, kteří 
chtějí prožít příjemných 14 
dní na břehu lipenského 
jezera a zároveň se i něco 
naučit. Hlavním programem 
tábora bude stavba plastiko-
vých modelů pod vedením 
zkušeného odborníka —
vedoucího kroužku plastiko-
vých modelářů v DDM Č. 
Budějovice.  Samozřejmě 
bude připraven i další pro-
gram. Sportovní soutěže 
nebo výlety po okolí. Při ne-
přízni počasí lze vyzkoušet 
různé stolní hry nebo shléd-
nout projekci filmu. 

b) Ubytování: Účastníci bu-
dou ubytováni ve zděné bu-
dově. V pokojích po pěti. 
K dispozici je kuchyň, velká 
společenská místnost 
s krbem, sociální zařízení se 
studenou a teplou vodou, 
přilehlé terasy, malé spor-
tovní hřiště a pláž u lipenské 

přehrady.   

c) Cena 4 900,- Kč zahrnuje 
ubytování, stravování 5x den-
ně, používání sportovního 
vybavení, pojištění, mzdu 
kuchaře, zdravotníka 
a odborných pedagogických 
pracovníků. 

d) Obecné informace: Zájem-
ce budeme evidovat v pořadí, 
v jakém obdržíme vyplněné 
předběžné přihlášky až do 
naplnění kapacity tábora, tj. 
maximálně 15 dětí. Na zákla-
dě vyplněné předběžné při-
hlášky od nás obdržíte při-
hlášku závaznou, podrobné  
informace o pobytu a infor-

Modelářský tábor plný zábavy 

Předběžná přihláška Jenišov (vystřihněte) 
 

Jméno:      Příjmení:      
 
 
Adresa:       PSČ:    
 
 
Rodné číslo:     e-mail:      
 
 
Telefon:      Zdravotní pojišťovna:    
 
 

Nejdůležitější informace: 
• Základna v Jenišově 

(Lipno, Horní Planá) 

• 30.6.— 14.7. 2018 

• Technické zaměření, 

stavba plastikových 

modelů letadel a jiné 

techniky.  

• Sportovní vyžití 

• Výlety po okolí 

• Věk 8-18 let   

Dále: 
• Ubytování v míst-

nostech po pěti 

• Cena: 4 900 Kč  

JENIŠOV 30.6.– 14.7.2018 

 

         Letní tábor 


