
 

PROPOZICE 
Název akce: Příměstský tábor Malý farmář 

     Pořádající organizace: Arpitha z.s.  

 

Arpitha, z.s. 664 03 Podolí 139, tel.: 608862580, mail:info@arpitha.cz, www.arpitha.cz 

 
Místo konání: areál NA KOPCI, Podolí. 
 
Cena:2800,-Kč  Č.ú.: KB: 115-79710207/0100.  
Do poznámky uveďte jméno účastníka/termín/akce - např.:  Eva Nová/11. – 15.7. /malý 

farmář 
 
Platební podmínky:  Záloha ve výši 50% celkové částky do 30.4. aktuálního roku konání akce. 
Doplatek: 14 dnů před nástupem na turnus, po dohodě lze i hotově při nástupu. 
Záloha: Pokud dojde k odhlášení účastníka do 15.5., je záloha ponížena o 500 Kč a vrácena.  
V případě odhlášení v pozdějším termínu je storno poplatek v plné výši uhrazené zálohy. 
V případě, že máte za sebe náhradníka, storno se neuplatňuje. Pokud náhradníka nemáte, je 
pořadatel akce oprávněn ponechat si zaplacenou zálohu jako storno poplatek.  
 
Program: Péče o zvířata na farmě, ježdění na koni (s vodičem), výroba sýrů, táborové hry. 
Časový harmonogram je přibližný:   8:00 – 8:30 předání dětí v areálu  

                                      8:00 - 12:00 dopolední program 
                                      12:00-14:00 oběd, polední klid 
                                      14:00 - 16:00 odpolední program 
                                      16:00 - předání dětí rodičům v areálu 

 
Strava: oběd, pitný režim po celý den.  
S sebou vlastní: - snídani (pokud budou děti snídat až v Podolí)  

- svačinku 
- podepsanou uzavíratelnou láhev s pitím, průběžně doplňujeme 
- podepsaný ešus plus příbor (stačí lžíce) 

Doporučujeme rodičům dítě ráno „narepelentovat“, především proti klíšťatům z trávy. 
Nezapomeňte na nohy a boty. Minulé roky jsme sice neměli žádná klíšťata, ale to bylo 
především suchým počasím.  
 
Vybavení účastníka: doporučujeme ponechat ve vlastní podepsané krabici po dobu tábora 
v klubovně v regálku k tomu určeném . Tašku nedoporučujeme! 
Pevnou obuv,gumáky, sandálky v případě extrémních veder (ideálně tzv.Croxy), vhodné i do 
potoka.Klobouk nebo čepici proti slunciPláštěnku a náhradní oblečení pro případ deště. 
Sprej proti komárům a klíšťatům, opalovací krém, ručník, plavky 
Potvrzení o bezinfekčnosti, ofocenou průkazku zdravotní pojišťovny. Nedodávejte originály.  
Léky pro pravidelné užívání v obálce označené jménem (speciální potřeby vyplnit v přihlášce) 
Originál přihlášky s podpisy. 
Doplatek ceny, pokud nebyla uhrazena plná cena 
 
Kontakt: Martina Hasoňová, mail: martina.vh@centrum.cz, prihlasky@arpitha.cz, 
tel.: 608862580 
 
V případě nejasností prosím volejte, pište (viz. kontakt)  


