
 
Bronstký letní tábor 2012   

informace pro rodiče 
 
 
 
Vážení rodiče, 
rádi bychom vás informovali o možnosti poslat Vaši ratolest na letní oddílový tábor, který se letos 
bude konat na bývalé vojenské základně u Hvožďan u Bechyně. Tábořiště se nachází na kraji 
lesa nedaleko obce Hvožďany a jeho zázemí tvoří zděná budova, ve které je klubovna, kuchyně, 
hygienické zázemí a velitelský štáb. Děti budou ubytovány v podsadových stanech v těsné blízkosti 
hlavní budovy. V případě velké nepřízně počasí je tudíž možné přesunout děti do budovy.   
Tábor se uskuteční v období od 2. 7. do 13. 7. 2012. Skládá se ze 2 částí, kdy se prvních 10 dnů 
odehrává na tábořišti a ve zbývajících dnech sjedeme řeku Lužnici z Tábora do Týna nad Vltavou.  
Cena tábora je 2900 Kč. V této částce jsou zahrnuty náklady na pronájem tábořiště, stravu po celý 
pobyt, táborový program, náklady na výlety apod. Pro zaplacení zálohy za tábořiště je potřeba, aby 
společně s podáním přihlášky byla zaplacena záloha 300 Kč. Tato záloha je nevratná. Přihlášku se 
zálohou je třeba podat nejpozději do 30. 4. 2012.  Zbytek částky je nutné uhradit do 19. 6. 2012. 
Pokud má dítě kamaráda/ku, kterou by si chtělo vzít s sebou, ale není členem oddílu, tak v tom není 
problém, rádi ho/ji uvítáme.  
Tábor je určen pro děti ve věku od 8 do 15 let. Minimální počet dětí pro uskutečnění tábora je 12.  

 
Informace, přihlášku a další podrobnosti najdete na nových internetových stránkách 

www.brontove.cz v rubrice letní tábor. 
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