
5- 11-čeRvENce
tak vzhůru do přírody a hurá do lesa

TábORovÁ ZákLAdNa kOŘen, 
KořEN 64, KonStANtiNOvY 

LázNĚ

Přihlásit se můžete u 
Ing. Kateřiny Jurisové 

Vedoucí tábora: ING. BC. Radka Stolariková, PH.D.
606 053 701 

Více na: www.lesped.cz, www.slszlutice.cz, 
Facebook: Centrum lesní pedagogiky střední Čechy



ŽIjeME pŘírODoU
ŽIjeME leSEm

05. 07. - 11. 07. 2020
TábORovÁ ZákLAdNa kOŘen, KořEN 

64, KonStANtiNOvY láZnĚ
GpS: 49.8514172 N, 12.8422272 E

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ÚČASTNÍKŮ LETNÍHO DĚTSKÉHO TÁBORA

 
Naše táborníky čeká plno nezapomenutelných zážitků a strhu-
jící atmosféry. Lesní prostředí a přírodu si užijeme na táborové 
základně Kořen, která se nachází v nádherné krajině v blízkosti 
Konstantinových lázní. Společně budeme poznávat přírodu, 
trávit čas v lese. Učit se novým vědomostem, poznatkům, 
tomu jak přežít v přírodě a různým zálesáckým dovednostem. 
Čekají nás noční dobrodružství, táborové hry, sportovní aktivi-
ty, společenské hry. Nebude chybět výtvarná dílna, hudební a 
taneční koutek, střelectví, vodní hry a plavání. Večerní sezení u 
táboráku, společné vaření a povídání tajuplných příběhů. Přip-
ravte se na dobrodružnou výpravu po okolí a spoustu soutěží. 
Během tábora bude tzv. Digital detox, tedy týden bez mobil-
ního telefonu, bez internetu. Celým táborem vás bude 
provázet ostřílená parta vedoucích složená z lesáků, peda-

gogů, prima instruktorů a zvířecích kamarádů.
Těšíme se na vás a na naše společná dobrodružství. 

PROGRAM TÁBORA: 
UBYTOVÁNÍ:
Ubytování v chatkách 

JÍDLO:
5x denně 

PITNÝ REŽIM:
zajištěn v průběhu celého 
dne 
HYGIENA: 
k dispozici je koupelna a 
WC

ZDRAVOTNÍK:
 je přítomen po celou 
dobu pobytu 

HLAVNÍ VEDOUCÍ: 
Ing. Bc. Radka Stolariková, Ph.D.; 
Tel.: 723 410 104; 
Email: radkastolarikova@seznam.cz
ZÁSTUPCE HLAVNÍHO 
VEDOUCÍHO:
Ing. Kateřina Jurisová; 
Tel.: 606 053 701; 
Email: katerinajurisova@gmail.com

PŘÍJEZD NA TÁBOR: 
neděle 05. 07. 2020 od 15:00 do 17:00 
hodin (začínáme večeří)
PŘI PŘÍJEZDU: 
předání veškeré dokumentace a infor-
mací týkajících se zdravotního stavu 
dítěte

S SEBOU DOVÉZT:
 zavazadla, zdravotní posudek od lékaře, 
potvrzení o bezinfekčnosti, kartičku 
zdravotní pojišťovny, originál přihlášky 
(pokud jste ještě neodevzdali) 
ODJEZD Z TÁBORA: 
neděle 11. 07. 2020 v 10:00 hodin, kdy 
proběhne slavnostní ukončení tábora za 
přítomnosti rodinných příslušníků 
(končíme snídaní)


