
 
 

Termín: 27. 7. – 2. 8. 2020 
 

POBYTOVÝ TÁBOR 
BOROVICE 



Téma tábora 

• Poznej kouzla a přípravu lektvarů 

• Zažij kouzelnické turnaje 

• Střež svého kouzelného tvora 

 

Svet kouzel 
 

ˇ 



RekreaČní  stŘedisko  Seba 
Borovice 

o Areál se nachází u Mnichova Hradiště (cca 45 km od Liberce) 

o Ubytování v chatkách či pokojích v pavilonech 

o Sociální zázemí v hlavní budově s nově zrekonstruovanými umývárnami a toaletami 

o K dispozici fotbalové hřiště, hřiště na volejbal, klubovna, dětské prolézačky, ohniště s 

lavičkami, bazén 

 



   

o Kapacita tábora – 100 dětí (rozdělení do oddílů dle počtu dětí, cca 6 oddílů) 

o Věková kategorie tábora – ročníky 2014 – 2005 (6 – 15 let). Podmínka přijetí na tábor je, že 

dítě má absolvovanou 1. třídu ZŠ. 

o Odjezd na tábor v pondělí odpoledne z parkoviště Benteler – cca 16 hod. 

o Příjezd zpět v neděli po snídani opět na parkoviště Benteler – v cca 11 hod. 

o Odjezdy a příjezdy jsou též možné z parkoviště Na Rybníčku v Liberci, Jablonci, Chrastavě, Rumburku – 

vyplňujete v přihlášce! 

 

 

 

 

 



ReŽim dne 
7:30  budíček 

8:00 – 9:00 snídaně 

9:00 – 12:00 dopolední  program 

12:30 – 13:30 oběd 

13:30 – 14:30 polední  klid 

14:30 – 17:30 odpolední  program 

18:00 – 19:00 večeře 

19:00 – 21:00 večerní  program 

21:30  večerka 

 

V rámci dne je také zajištěna 2x svačina a celodenní pitný režim. Areál nabízí také 

malý kiosek, kde je možné zakoupit drobné pochutiny a pohledy. 

 

 

 

 



REPORT A FOTKY Z TÁBORA 

Na závěr každého dne je zveřejňován report + fotografie z uplynulého dne. Vše je 
umístěno na veřejném portále – webových stránkách astyl.cz. 

 

 

Doporučení: Účastníkům tábora nebude povoleno použití mobilních telefonů. 



Kontakty 

Pavel Jakubec 
majitel produkce 

Tel.: +420 605 980 002 
E-mail: jakubec@pjart.cz  

Web: www.pjart.cz 
 

Lucie Jakubcová 
vedoucí taneční školy 

Tel.: +420 723 765 316 
E-mail: jakubcova@astyl.cz  

Web: www.astyl.cz 



TĚšíme  
se  

 

NA 
VÁS! 


