
V polovině prázdnin (v termínu 24. - 28. 7. 2017) nabízíme mladým zálesákům a badatelům (žákům 6.-9. 
třídy ZŠ) možnost zúčastnit se expedičního tábora v Pošumaví a v Envicentru PROUD v Horažďovicích.

Program: putování přírodou, trénink zálesáckých dovedností (orientace v terénu, rozdělávání ohně, 
vaření...), pozorování přírody, bádání v laboratoři, sportovní  aktivity v přírodě, hry a soutěže. 

Cena tábora: 2 300 Kč/účastník, zahrnuta strava a pitný režim, práce táborového personálu, 
pojištění účastníků a materiální zajištění vč. služeb a dopravy souvisejících s realizací programu.

Ubytování, vybavení a strava: První dvě noci si užijeme divočinu, včetně spaní ve stanu (na vlastní 
karimatce a ve spacáku) nebo pod širákem - podle počasí.  Další dvě noci přespíme v budově PROUDu 
- Envicentrum Podbranský mlýn, na pokojích s postelemi/palandami, lůžkovinami a povlečením.  
Užijeme si moderního zázemí PROUDu (nové sociální zařízení, vlastní kuchyně, jídelní hala, 
audiovizuální a badatelská učebna s mikroskopy, počítači a laboratorním vybavením, společenská 
místnost s čítárnou, venkovní učebna). Pravidelná strava (5x denně), na výpravě od externího 
dodavatele a v PROUDu od naší kuchařky a pitný režim jsou zajištěny po celou dobu tábora. Maximální 
kapacita tábora je 12  účastníků.

Doprava: Dopravu na místo srazu (vlakové nádraží, Horažďovice) zajišťují rodiče.

Personál: program tábora zajištěn pedagogy DDM a instruktory (externí vedoucí DDM), hlavní vedoucí 
je .Mgr. Hana Šustrová (sustrova.ddm@gmail.com, 778 701 512)

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 táborů 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 do 15. června 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 www.ddm-hd.cz v sekci „Ke stažení”.

Přihlašuji tímto závazně sebe / své dítě na níže uvedenou letní akci:
 (nehodící se škrtněte)
(zvolený tábor označte křížkem /  chcete-li se účastnit více akcí, vyplňte pro každou akci novou přihlášku)

¨ S piráty za pokladem - rodiče s dětmi MŠ / 2.-7.7. / stanový - tábořiště Plácek
¨ Zachraň Zemi!  / 2. - 7.7. / pobytový - Envicentrum PROUD
¨ S babi a dědou na prázdniny - prarodiče s dětmi / 10. - 14.7. / pobytový - Envicentrum PROUD
¨ Přírodě na stopě /10. - 14.7. / příměstský - Přírodovědná stanice
¨ S vikingy na Vinland /16. - 26.7. / stanový - tábořiště Plácek
¨ Detektivem v říši zvířat / 17. - 21.7. / příměstský - Přírodovědná stanice
¨ Výprava do neznáma / 24. - 28.7. / dílem stanový, dílem pobytový - Envicentrum PROUD
¨ Chovatelský příměstský tábor / 24. - 28.7. / příměstský - Přírodovědná stanice
¨ Roztančíme léto / 31.7. - 4.8. / pobytový - Envicentrum PROUD
¨ Učíme se od zvířátek - předškoláci / 31.7. - 2.8. / příměstský - Přírodovědná stanice
¨ Rybářský tábor / 28.8. - 1.9. / stanový - Přírodovědná stanice

Jméno, příjmení: ............................................................................................ Rodné číslo: ................................................

Místo trvalého pobytu: ..........................................................................................................................................................

Zdravotní stav účastníka: ................................... Obtíže: ..................................................................................................
(všechna zdravotní omezení, užívané léky, alergie, diety aj. uveďte do „Zdravotního listu” a řešte formou domluvy s hl. vedoucím akce)

Jméno, příjmení zák. zástupce účastníka: ....................................................................................................................
(vyplňte pouze je-li účastník mladší 18 let)

Kontakt na zák. zástupce (e-mail + mobil): ...................................................................................................................
(povinná položka: e-mailem budeme zasílat další info o akci, mobil je nezbytný při řešení nenadálých situací)

Účastník akce je:   c   dobrý plavec   c   plave s pomůckami   c   neplavec
(zvolenou variantu označte křížkem)

Spolu s přihlášením se zavazuji zaplatit účastnický poplatek za akci v odpovídající výši a to nejpozději do 
31.5.2017 a beru na vědomí, že za přihlášeného účastníka je považován jen ten, kdo má zaplaceno 
a odevzdanou řádně vyplněnou přihlášku. Dále prohlašuji, že souhlasím se storno podmínkami v případě 
neúčasti přihlášeného.

Storno podmínky: v případě odhlášení 31 a více dní před začátkem akce se vrací účastnický poplatek v plné 
výši. V případě odhlášení 30 až 8 dní před akcí se vrací 70% z částky,  v případě odhlášení 7 a méně dní před 
začátkem akce se vrací 40% ceny. Storno poplatky se neplatí, pokud za sebe účastník sežene náhradníka.

Současně prohlašuji, že souhlasím s uchováním osobních údajů účastníka akce v archivu DDM Horažďovice 
pro potřeby evidence a výkaznictvím, rovněž souhlasím s pořízením a využitím fotodokumentačních/video 
materiálů z průběhu akce pro potřeby prezentace a propagace další činnosti DDM Horažďovice.

V ......................................................................................................  dne ................................................... 2017

Podpis účastníka: .................................................................... Podpis zák. zástupce: .............................................................
      (pouze je-li účastník mladší 18 let)

PROPOZICE K LETNÍ AKCI
VÝPRAVA DO NEZNÁMA - LETNÍ EXPEDIČNĚ BADATELSKÝ TÁBOR

Dům dětí a mládeže Horažďovice, Zámek 11, 341 01 Horažďovice, IČ 61781371, www.ddm-hd.cz

Účastnický poplatek zaplaťte, prosím, nejpozději do 31. 5. 2017, a to pouze bezhotovostní 
formou (vkladem u KB nebo převodem) na b. ú. 980 819 02 07/0100. Do sdělení příjemci, 
uveďte, prosím, jméno účastníka a název akce (např. Vendelín Proutek, VÝPRAVA DO NEZNÁMA).

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ AKCI
ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Dům dětí a mládeže Horažďovice, Zámek 11, 341 01 Horažďovice, IČ 61781371, www.ddm-hd.cz



VÝPRAVA DO NEZNÁMA
letní expedičně badatelský tábor
Zažijte na vlastní kůži tři dny na expedici v divočině a dva dny bádání v zázemí 
zrekonstruovaného Podbranského mlýna v Horažďovicích. 

24. - 28. července 2017 (pondělí - pátek)
Místo konání:  pošumavská příroda a Envicentrum PROUD, Nábřežní 283, 341 01 Horažďovice 
Cílová skupina: 6. - 9. třída ZŠ (v době přihlášení na tábor), max. kapacita 12 účastníků
Cena: 2 300 Kč (strava 5x denně, pitný režim, pojištění, program, doprava v rámci programu)
Ubytování: 2 noci stany + vlastní karimatky a spacáky a 2 noci pokoje Envicentra PROUD 
Přihlašování a platba: do 31. 5. 2017 (viz přihláška a propozice na zadní straně)
Info (hl. vedoucí): Hanka Šustrová, sustrova.ddm@gmail.com, 778 701 512

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

První tři dny prožijeme přímo v přírodě, průzkumem neprobádaných končin. Spát budeme 
pod stanem, za příznivého počasí pod širákem. Budeme se učit pohybovat v přírodě, 
poznávat ji a zkoumat a zkusíme si uvařit jídlo na ohni. Zprávy o nově objevovaném území 
a získané vzorky přineseme do laboratoře, kde budeme bádat dále, už ale pod střechou.


