
Poklad indiánů
Vydej se s námi do divočiny a staň se indiánem! 
Na cestě za ztraceným pokladem tě čeká velké 
dobrodružství...

Letní tábor

1.7. - 13.7.2012
CHKO Kokořínsko
pro děti od 8 do 12 let

Odborné vzdělání a licence:
absolvent Univerzity Jana E. Purkyně, obor Aktivity v přírodě
absolvent kurzu akreditovaného MŠMT s kvalifikací „hlavní 
vedoucí tábora“
instruktor sportovně - turistického kurzu
instruktor snowboardingu
instruktor lyžování
průvodcovská činnost horská
zdravotník zotavovacích akcí
Open Water Diver

Praxe:
učitel na ZŠ (7 let)
hlavní oddílový vedoucí (10 let)
realizace letních táborů a dalších akcí v rámci neziskových 
organizací od roku 2003

Bc. Jonatan Kaleta
hlavní vedoucí
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Táborová základna ALBERTA Harasov

Umístění: GPS: 50°24’39.228N, 14°33’55.044E
Základna obklopená lesy se nachází u osady Harasov 
v CHKO Kokořínsko asi 100m od rybníka.

Ubytování: Kapacita 40 lůžek ve dvaceti podsadových stanech, v případě 
potřeby 25 lůžek v chatě.

Vybavení: 20 podsadových stanů, teepee, chata s elektřinou, teplou vo-
dou a vybavenou kuchyní, zastřešená jídelna, sprchy, suchá i chemická 
WC

Cíle tábora:
Rekreace, umožnění aktivního odpočinku po uplynulém školním roce
Socializace, integrace jedinců do skupiny
Seznámení se způsobem života jiných kultur, úcta k přírodě
Rozvoj tvořivosti, fantazie, uměleckého cítění
Výchova ke vzájemné pomoci, spolupráci, odpovědnosti, čestnosti
Rozvoj pohybových schopností, specifických (táborových) dovedností
Posílení zdravé sebedůvěry

Program a veškeré aktivity zařazené a realizované v průběhu letního tábo-
ra vycházejí z konkrétních cílů a ze zásad zážitkové pedagogiky. Výhodou 
táborů realizovaných pro menší počet účastníků je možnost individuál-
ního přístupu a práce s jednotlivci.

Jak se na tábor přihlásit?
→ Potvrďte svůj zájem na emailovou adresu: jonatanklt@gmail.com
→ Obratem Vám pošleme závaznou přihlášku se všemi potřebnými  
     náležitostmi
→ Pro více informací volejte číslo: 777 013 477

Cena: 3 900,- (vč. DPH)
zahrnuje: - Ubytování

- Stravu (5 x denně) + pitný režim po celý den
- Dopravu (zájezdový autobus)
- Úrazové pojištění
- Práci kvalifikovaných vychovatelů, instruktorů a zdravotníka
- Přípravu a realizaci programů
- Pomůcky, materiál
- DVD s fotkami pro každého účastníka

Vzhledem k max. možné kapacitě účastníků - 40 dětí, doporučujeme dítě přihlásit včas.


