PIONÝR, z.s. - PS Heleny Bišové, Větrná 590, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO:68974582

Letní dětská rekreace v roce 2022 - LDT RADOST Ohnišov
Termíny jednotlivých běhů a hlavní vedoucí:
1.BĚH (2.7. 2022 – 16.7. 2022) HV: Kateřina Spurná, Říční 708, 431 51 Klášterec n.O., tel.: 724 928 744
2.BĚH (16.7. 2022 - 30.7. 2022) HV: Jiří Vlas, Chomutovská 232, 431 41 Údlice, tel.: 725 279 168
Cena poukazu: 4 900,- Kč (za osobu)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Platba poukazu: plaťte převodním příkazem na jméno dítěte na číslo účtu 262004634/0600 Moneta Money Bank
(jako VS uveďte RČ dítěte a do kolonky „Údaj pro vnitřní potřebu příkazce“ uveďte jméno a příjmení dítěte).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pořadatel: PIONÝR, z.s. - PS Heleny Bišové, Větrná 590, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO:68974582,
tel.: 602 726 969, 724 103 355
Uzávěrka přihlášek: 30. května 2022 – platba nejpozději do 30.6.2022
Přihlášky zasílejte na adresu:
PS Heleny Bišové,Větrná 590, 431 51 Klášterec nad Ohří, tel.: 602 726 969, 724 103 355
nebo osobně každou středu od 16:00 – 18:00
Klubovna PS Heleny Bišové, Souběžná 205, 431 51 Klášterec nad Ohří (zadní vchod do MŠ Bruslička)

Základní informace o táboře:
účastníci:
ubytování:
stravování:
internet:
facebook:

děti ve věku 6 - 15 let (školou povinní)
ve dvoulůžkových stanech s dřevěnou podsadou, vybavených molitanovými matracemi
v objektu tábora vlastní kuchyň (strava 5x denně)
http://ohnisov.klnet.cz http://www.dobrytabor.cz
Letní tábor Ohnišov

Letní stanový tábor se nachází v podhůří Orlických hor na okraji malebné vesničky Ohnišov. Je umístěn na slunné
louce obklopené lesy a v horkých letních dnech se v blízkosti nachází přírodní koupaliště.
Táborová činnost je zaměřena především na sport, turistiku, přírodovědu a v hezkých teplých dnech neomezeně na
koupání. Tyto aktivity, lze zpestřit i autobusovými výlet do blízkého okolí jako jsou Ratibořice, Babiččino údolí, Dvůr
Králové se Safari, Adršpašské skály, Jaroměř s pevnostní částí Josefov a nedalekým zámkem Kuks apod. Ohnišov je
také východiskem velice pěkných a zajímavých turistických tras směrem na Nové Město nad Metují, Dobrušku a
Deštné.
Čtrnáctidenní pobyt v přírodě přispěje nejen k upevnění zdraví dětí, ale obohatí je i o znalosti a dovednosti.

