
—————————————————————— 

Pro děti v 9 dnech plánujeme: 
- výlet do zábavního parku Mirákulum - www.mirakulum.cz 

- vodní bitva s místním dobrovolným hasičským sborem 

- noční koupání v Aqua parku v Mladé Boleslavi 

- výlet do Pekelných dolů z pohádky „S čerty nejsou žerty“ 

- okružní plavbu parníkem po Máchově jezeře 

- výstup na hrad Bezděz na východ slunce 

- nocleh v jeskyni na Trampské osadě (pro dobrovolníky) 

- návštěvu pláží na Máchově jezeře 

- karnevalový průvod po Starých Splavech a diskotéka 

- každý den kino (při poledním klidu) 

- večerní zpívání u táboráku 

a to vše budeme prokládat spoustou her a soutěží 
 

navíc:  v září potáborový sraz s noclehem ve Vrchlabí  

—————————————————————— 

Pro rodiče po dobu tábora plánujeme: 
- webové stránky s on-line info o momentálních aktivitách  

- spoustu čerstvých fotek, doplňovaných několikrát denně 

- webový vzkazník pro krátké vzkazy táborníkům 

- možnost okamžité komunikace s vedoucími i dětmi 

- možnost návštěvy kterýkoliv den 

——————————————————————
www.tabor-machacek.cz                                   tel.: 732 644 996 

DDM Pelíšek Vrchlabí pořádá: 

zážitkový tábor u Máchova jezera 

Mácháček 2019 
pro menší děti (6 - 12let) 

DDM Pelíšek Vrchlabí pořádá: 

Zážitkový letní tábor 

Mácháček 2019  
 

Termín:    
1.turnus:    pá 19.7.2019 - so 27.7.2019 (9 dní - 8 nocí) 
2.turnus:    so 27.7.2019 - ne 4.8.2019 (9 dní - 8 nocí) 
 
Kapacita:   16 vedoucích  
                    70 dětí 6-12let (věkové vyjímky dle domluvy)  
 
Ubytování:  4-lůžkové chatky u Máchova jezera 
                     Holiday Camp, U nového rybníka 310 
                     471 63 Staré Splavy,  
 
Doprava:     autobusem firmy KAD spol. s r.o., 
                     který bude k dispozici po celou dobu tábora 
 
Strava a pitný režim: 5x denně zajišťuje Holiday Camp 
 
Hlavní vedoucí:          Jan Švimberský 
Táborový lékař:         MUDr. L.Kaplanová 
Zdravotnice:               Markéta Chudobová 
Vedoucí stravování:   Petra Švimberská 
 
Cena:       3.990,- Kč zahrnuje kompletní zajištění turnusu 
 
Přihlášky:   online - www.ddmvrchlabí.cz 
                    osobně - DDM Pelíšek 
                                   Husova 212 
                                   543 01 Vrchlabí 
              telefonicky - 499 422 142 - DDM Pelíšek 
 
Uzávěrka přihlášek: po naplnění kapacity 
                                    nejpozději 27.5.2019 
 
Dotazy:   emailem - machacek@svimbersky.cz 
                 telefonicky - 732 644 996 
 

 

 

 
 

 

 

 

Hlavní sponzor: 

www.TABOR-MACHACEK.cz  www.TABOR-MACHACEK.cz  


