
 

 

 

Letní prázdninový pobyt 2023 

     I školní rok 2022/2023 zakončíme prázdninovým pobytem pod vedením Olgy Šibravové vedoucí ZK KLUB HER – sportovní 
a pohybové hry. Pobyt je určen pro děti od 6 do 15 let (po dohodě možno i předškolák, dítě nemusí být účastníkem našeho 
kroužku). Termín konání: 1.7.2023 - 15. 7. 2023. Místo konání pobytu: Prostřední Lipka – Králíky, ubytování v malebné 
přírodě úpatí Jeseníků a Orlických hor v krásné dřevěné chatě Country Club Pod Klepáčem, která nabízí spoustu prostoru. 
Má k dispozici tři pokoje, dva pokoje mají další mezonetovou ložnici (4-7lůžek). Každý pokoj má vlastní sociální zařízení a 
další je ve společných prostorách. Dále ubytování nabízí profesionální kuchyň a malou kuchyň, prostornou jídelnu (bývalá 
hospoda) a velký sál s pódiem. Ve venkovních prostorech najdeme venkovní posezení, rozsáhlý prostor na hraní a zcela nové 
dětské hřiště. 

      Pro děti je připraven velmi pestrý program: překvapení cestou na chatu, výpravy do přírody, sportovně založený 
program, hra Křesadýlko s místí požární jednotkou, hra Na Vodoucha s návštěvou koupaliště (dle situace), celodenní výlet, 
Karnevalový rej se speciální tématikou, vybraná sportovní atrakce z areálu Dolní Moravy, řešení westernové záhady (hledání 
táborového pokladu), návštěva discgolfu, kralické pevností oblasti, Království sov apod. Podle situace návštěva jiných aktivit 
a míst, hlavně spousta zábavy, skvělých her a zážitků.  

     Dětem bude zajištěn pitný režim 24 hod. denně. Poctivá domácí kuchyně→ jídlo 6x denně, jedlíci v případě potřeby i více 
krát.  

Cena za celý pobyt včetně dopravy autobusem je 7.000 Kč (odvíjí se od výše nájemného za chatu). Částka je rozdělena na 

dvě splátky: 

1) Záloha 3.500 Kč (nutno uhradit do 28.2.2023/slouží k úhradě nákladů za ubytování, je tedy NEVRATNÁ)  

2) Doplatek 3.500 Kč (splatnost KVĚTEN 2023/ vratný pouze v případě doložení lékařského potvrzení o neschopnosti 

dítěte zúčastnit se pobytu) 

 

Hl. organizátoři pobytu Olga Šibravová – vedoucí ZK (728 626 016, e-mail: olga.sibravova@seznam.cz), Erika Šibravová 

(722 711 324)  
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Závazná přihláška 
(přihláška se stává platnou v momentě uhrazení zálohy, je nutné ji odevzdat v tištěné podobě) 

 

Jméno a příjmení účastníka: ____________________________________________ 
 

Datum narození účastníka: _____________________________________________ 
 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ___________________________________ 
 

Telefonní číslo zákonného zástupce: _____________________________________ 
 

Emailová adresa zákonného zástupce: ____________________________________ 

 

Dne: ______________ 

 

Podpis zákonného zástupce: ________________________ 

 

Letní pobyt 2022 


