
                        
       

 

XX. LETNÍ  HASIČSKÝ TÁBOR MORAVA  
pro všechny zájemce ve v ěku od 6 - 18 let, nejen pro hasi če 

 

Pořadatel:  Mgr. Marcela Vystr čilová, IČO 60947373, hlavní vedoucí tábora 
(vydáno osvědčení MŠMT ČR č. 13197/51-2003/31/003), vedoucí mládeže I. st. 
 
Zdravotnický dohled: Lenka Trnková a Pavlína Okleš ťková 
 

Termín konání:   neděle 9. 8. –  st ředa 19. 8. 2020  
 

Místo konání:  Radíkov u Olomouce,  areál Chata pod v ěží (jako vloni)   
 
Program: HASIČSKÉ DISCIPLÍNY – závody v běhu na 60m, PÚ, STŘELBA, OLYMPIÁDA, 
DISKOTÉKY, LETNÍ KINO, SCÉNKY, UKÁZKY prof. hasičů, PRVNÍ POMOC A ZÁCHRANA, 
PŘEŽITÍ V LESE, SOUTĚŽE, KARNEVAL „Halloween“, MISS A MISÁK, VZÁJEMNÉ 
SOUTĚŽENÍ A AKTIVITY☺ 
 

Stravování: 5x denně včetně pitného režimu 
Ubytování:  malé děti zděná budova, ostatní chatky (spacák a deka vlastní)  
 

Cena pobytu na osobu za 11 dní:  4.800,- (dít ě 6-15 let), 
Cena pobytu na osobu za 11 dní: 4.300,- ( instruktor 16-18 let ) 

(CENY a ODMĚNY pro d ěti, bohatý program tábora, provozní náklady tábora)  
 

Doprava:  vlastní na místo nebo ve spolupráci s Vašimi SDH 
 
PŘÍJEZD V NEDĚLI   9. 8. 2020, mezi 15-17 HOD. 
ODJEZD VE STŘEDU      19. 8. 2020, mezi 15-16 HOD. 
 

Fotodokumentace z tábora z minulých let naleznete n a: 
http://tabor2010.rajce.idnes.cz nebo aktuální informace na FB 
https://www.facebook.com/hasicskytabormorava nebo https://www.facebook.com/Spolek-
HATASPO  
 
V případě Vašeho zájmu napište na m ůj mail, obratem Vám zašlu podrobnou  
prezentaci o tábo ře, způsobu platby apod. nebo si ji m ůžete stáhnout z FB stránek.  
 
Pro bližší informace volejte na 724983780 nebo pišt e na e-mail: 
vystrcilova.marcela@seznam.cz  
 
 

Důležité upozorn ění – na našem tábo ře nesmí mít d ěti s sebou žádné mobilní telefony, chytré 
hodinky ani jiná podobná za řízení a rovn ěž jsou zakázány jakékoliv návšt ěvy. V p řípadě 

nerespektování našich podmínek bude dít ě bez náhrady odevzdáno rodi čům. 
Vzhledem k GDPR souhlasíte zaplacením poplatku za t ábor se zve řejňováním fotodokumentace 

za účely propagace činnosti Spolku HATASPO a Hasi čského tábora MORAVA. 


