
O podzimních prázdninách ( , začátek ve čtvrtek 26. 10. v 8:00, konec v termínu 26. - 27. 10. 2017
v pátek 27. 10. mezi 15:00 a 16:00) nabízíme všem dětem z 1.-5. třídy ZŠ  možnost zúčastnit se 
dvoudenního pobytového tábora v Envicentru PROUD v Horažďovicích.

Program: sportovní aktivity a hry v přírodě i v budově Envicentra PROUD, rukodělné a výtvarné aktivity 
(stavba a pouštění papírového draka), výlet do parku Ostrov (za příznivého počasí na koloběžkách),  
táborák a večerní hra.

Cena tábora: 450 Kč, ubytování, strava a pitný režim, práce táborového personálu, pojištění účastníků 
a materiální zajištění vč. služeb souvisejících s realizací programu.

Ubytování, vybavení a strava: Ubytování a stravování probíhá přímo v budově Envicentra PROUD. 
Ubytování je zajištěno v pokojích po 4-6 lidech, na postelích a palandách. K dispozici jsou lůžkoviny 
včetně povlečení. Zázemí pro hry a setkávání poskytují vnitřní prostory PROUDu (učebny, galerie, 
jídelna), zázemí Přírodovědné stanice a travnatá plocha s ohništěm v blízkosti PROUDu. Pro potřebu 
osobní hygieny je k dispozici moderní sociální zařízení společná pro většinu pokojů. O stravu se 5x 
denně stará kuchařka PROUDu, pitný režim je zajištěn po celou dobu tábora.

Personál: program tábora zajištěn pedagogy DDM a instruktory (externí vedoucí DDM), hlavní vedoucí 
je Mgr. Zuzana Drábková Trojanová, Ph.D. (778 526 094,  trojanova.ddm@gmail.com).

Přihlášení a zaplacení tábora: k přihlášení je třeba odevzdat řádně vyplněnou přihlášku (osobně 
v kanceláři DDM Horažďovice nebo poštou na adresu Dům dětí a mládeže, Zámek 11, 341 01 
Horažďovice) a zaplatit účastnický poplatek v odpovídající výši. Místa na táboře nelze rezervovat. 
Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme nenechávat přihlášení na poslední chvíli (počet 
účastníků  není možné navyšovat). 

Za přihlášeného účastníka považujeme toho, který má odevzdanou řádně vyplněnou přihlášku 
a zaplaceno. Přihláška musí být vyplněna pro každého účastníka zvlášť. Rozhodne-li se některý 
účastník přihlásit na více akcí DDM, je třeba odevzdat přihlášku na každou akci zvlášť. V den nástupu 
na tábor je zapotřebí za každého účastníka odevzdat vedoucímu akce prohlášení o bezinfekčnosti. 
Pokud má účastník zdravotní obtíže nebo užívá nějaké léky, vyplňte také Zdravotní list účastníka, 
a tuto skutečnost nahlaste předem hlavnímu vedoucímu. 

Na tento tábor není  nutné potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře.

Detailní info: přihlášení účastníci obdrží nejpozději do 20. října podrobné informace (stručný program 
tábora, seznam potřebných věcí apod.). Pro další informace kontaktujte hlavní vedoucí tábora. 
Formuláře (přihlášky, bezinfekčnost, zdravotní list) jsou k dispozici v DDM Horažďovice na pracovišti 
Zámek, v  elektronickém formátu na  v sekci „Ke stažení”.www.ddm-hd.cz



dvoudenní pobytový tábor o podzimních prázdninách 
Dva dny naplněné zábavou a hrami pod širým nebem s přespáním na Podbranském mlýně.

26. - 27. října 2017 (čtvrtek - pátek)
Místo konání: PROUD - Envicentrum Podbranský mlýn , Nábřežní 283, 341 01 Horažďovice 
Cílová skupina: žáci 1.-5. třídy ZŠ 
Cena: 450 Kč   (ubytování, strava, pitný režim, pojištění, program, materiál)
Ubytování: pokoje Envicentra PROUD s postelemi/palandami a lůžkovinami vč. povlečení
Přihlašování a platba: do 20. 10. 2017 (viz přihláška a propozice na zadní straně)
Info (hl. vedoucí):  Zuzka Drábková Trojanová, 778 526 094, trojanova.ddm@gmail.com

Přihlášky a propozice jsou k dispozici v DDM Horažďovice na pracovišti Zámek nebo na 
www.ddm-hd.cz v sekci „Ke stažení”.

Zkroť všechny čtyři živly a užij si podzimní prázdniny venku s kamarády. Společně 
postavíme papírového draka a zjistíme, jestli dovede chytit vítr. Večer rozkřešeme oheň 
a necháme plameny, ať přemění náš hrad ze sirek v nezapomenutelnou podívanou. 
Proběhneme se po parku jako velká voda a vyzkoušíme, jestli proud roztočí vodní 
mlýnek a na závěr si vlastnoručně vyrobenými zemními barvami namalujeme obrázek 
na památku.  Zkrátka prožij dva dny plné her, objevů a dobrodružství.


