
           Dům dětí a mládeže  
 

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec 

Pracoviště: Dům dětí a mládeže 

email: ddm@zsazusfrydlant.cz,  

tel: (+420) 482 312 270 / 607 655 171 

www.zsazusfrydlant.cz 

 

Informace pro rodiče 
 

 
ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant pořádá pro děti od 1. – 6. třídy, které chtějí aktivním a zábavným způsobem strávit týden 

prázdnin příměstský tábor ve dvou termínech: 1. běh: 7. – 10. 7. 2015 (cena 550,-) a 2. běh: 13. – 17. 7. 2015 

(cena 650,-) 

Zajímavý program na každý den od 8:00 do 16:00 hod. Děti budou přebírány v DDM od 7:30 do 8:00 a 

odevzdávány od 16:00 do 16:30 hod. 

Tábor se uskuteční jen v případě minimálního počtu 10 dětí. 

V ceně je zahrnuto: obědy, pitný režim, pedagogický dozor, užívání prostorů a energie, materiál, jízdné, vstupné 
do objektů. 
 
Přihlášky lze vyzvednou ve všech ŠD a odevzdat v DDM či ŠD DDM nejpozději do 29. 5. a zaplatit poplatek 
nejpozději do 17. 6. 2015.   
Platbu lze provést převodem či hotově v kanceláři DDM. 
Pro platbu převodem: Číslo účtu ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant: Komerční banka, Frýdlant 27639461/0100, specifický 
symbol: 1. běh – 51801; 2. běh – 51802; variabilní symbol = rodné číslo dítěte (nutno napsat na přihlášku). 
 
Program bude upřesněn po uzavření příjmu přihlášek, jelikož celodenní výlety budou naplánovány dle počtu 
dětí. Změna programu je vyhrazena. 
Předpokládaný program na oba běhy je: 

1. Běh: 7. – 10. 7. Předpokládaný program 

Úterý Seznamovací hry, sportovní soutěže v družstvech, výlet rozhledna či zámek Frýdlant 

Středa Ekocentrum Oldřichov, malování přírody pod širým nebem, koupání Raspenava či hotel 
Antonie 

Čtvrtek Celodenní výlet Bozkovské jeskyně + Roztocký mlýn, kostel s vyhlídkovou věží 

Pátek  Pětiboj, Brannball, výtvarná dílna, opékání buřtů 

2. Běh: 13. – 17. 7.  

Pondělí Hry, sportovní soutěže 

Úterý Malba na sklo, textil, výroba šperků, výlet do okolí Frýdlantu 

Středa Celodenní výlet hrad Houska či Smědava a vodopády 

Čtvrtek Divadlo v přírodě, koupání Raspenava či hotel Antonie 

Pátek  Sportovní turnaj, výtvarná dílna, opékání buřtů 

 
Vhodné oblečení: mikina či bunda pro případ nepříznivého počasí. Kromě přezuvek, tenisek a sandálů je vhodná 
i pevná obuv („pohorky“). Nezapomeňte na pláštěnku, gumáky, plavky a pokrývku hlavy. Dále by děti měly mít 
papírové kapesníky.  
Kapesné: výše kapesného by neměla přesahovat rozumnou výši.  
Důležité upozornění: Tábor není vybaven pro úschovu cenností, a proto nedávejte svých dětem šperky, ani 
větší finanční hotovost, audio a video přístroje, ani drahé fotoaparáty a mobilní telefony. Za případnou ztrátu, 
zničení nebo poškození nemůžeme.  
Potraviny: Děti by měly být vybaveny malou svačinou, např. sušenka, ovoce, apod. Pitím pouze na celodenní 
výlet. Oběd či velká svačina na výlet je zajištěn, stejně tak bude postaráno o dostatečné množství tekutin. 
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