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PRAKTICKÉ INFORMACE O PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORECH  
 

Co je příměstský tábor?  

Jde o táborový program bez přenocování. Ráno děti předáte v místě konání a v podvečer jsou 
opět doma s rodinou. Během dne je pro děti připraven zábavný tvůrčí, naučný program v centru 
Prahy, tak aby se nikdo ani chvíli nenudil.  

Vzhledem k tvůrčímu zaměření programu a závěrečné společné prezentaci upřednostňujeme 
přihlášky dětí na celý týden (pět dnů).  

Příměstský tábor může být prvním krokem k osamostatnění vašich dětí a „přípravkou“ na 
opravdové tábory bez rodičů.  
 

Věk dětí  

Náš příměstský tábor je určen pro děti ve věku od 7 do 13 let. Výjimky jsou možné po předchozí 
domluvě.  
 

Časy  

Přivézt děti můžete každý den od 8:30 do 9 hod a vyzvednout je poté v 17:30 hod. Po dohodě 
je možné děti odpoledne předat i dříve/později.  
 

Stravování  

Každý den je pro děti připraven teplý oběd a dopolední/odpolední svačina v prostorách studia. 
Pitný režim během celého dne je samozřejmostí.  

Speciální diety nebo jiné požadavky s námi prosím předem zkonzultujte. Děkujeme.  
 

Vedoucí  

O vaše děti se budou starat zkušení vedoucí, kteří mají praxi v práci s dětmi předškolního i 
školního věku. Skupina je složena tradičně z 10, maximálně 15 dětí a během dne jsou připraveni 
jako posila asistenti.  
 

Zdraví a bezpečnost  

Příměstského tábora se mohou zúčastnit jen děti zdravé, bez vážných pohybových nebo jiných 
zdravotních omezení.  

Pokud vaše dítě užívá nějaké léky, nebo má jiné drobné zdravotní omezení, prosím uveďte tuto 
skutečnost v přihlášce – osobně s vámi poté zdravotní stav dítěte zkonzultujeme.   

O děti se starají zkušení lektoři. (Dále viz kap. Pojištění.) Pokud by náhodou došlo k úrazu, 
budeme vás ihned kontaktovat, abyste byli informování a dítě si vyzvedli. Případně, s vaším 
souhlasem, dítě ošetří v nejbližším zdravotním středisku.  
 
Zdravotní dokumentace  

K účasti na příměstském táboře je zapotřebí odevzdat potvrzení o bezinfekčnosti, podepsané 
první den tábora a kopie kartičky zdravotní pojišťovny.  

http://www.studiocitadela.cz/


 

Studio Citadela, z.s.   Klimentská 1210/16  110 00 Praha 1    IČ 45770816   www.studiocitadela.cz 

Co s sebou  

• 2x rouška 

• Vhodné oblečení a obutí podle aktuálního počasí  

• Nepromokavou bundu nebo pláštěnku (všechny kreativní skupiny si rády vyrazí ven)  

• Přezůvky/obuv do sálu, Lehké lblečení do interiéru  

• Kapesníky  

• Kapesné na vstupné a jízdné, na drobnou útratu na výletech  

Věci je možné nechat po dobu tábora v místě konání.  
 

Objednávka a platba  

Objednat tábor lze pomocí přihlášky, kterou zašleme neprodleně na žádost e-mailem 
(mailto:kodetova@studiocitadela.cz). Obratem po odeslání přihlášky obdržíte potvrzovací zprávu 
se zadanými údaji a pokyny k platbě. Rezervace je platná 5 následujících pracovních dní.  
 

Cena  

Cena příměstského tábora zahrnuje pronájem studia, společenských místností a ateliéru | oběd, 
dopolední a odpolední svačinu | dostatek pití po celý den | mzdy lektorů | přípravu a produkci 
táborového programu | kompletní materiální a bezpečnostní vybavení pro tvorbu, hry a aktivity 
| odměny pro děti za hry a soutěže | dekorace, kostýmy a rekvizity ad lib | přípravu závěrečné 
prezentace | osvojení techniky, zkušenosti a prázdninové zážitky  

V ceně není zahrnuto jízdné a vstupné.  
 

Sleva za sourozence: týdenní turnus – 250 Kč.  

Slevu započteme na základě přihlášky po vyplnění údajů o dětech.  
 

Pojištění  

Studio Citadela je pojištěno v případě úrazu, zdravotní újmy dětí.  
 

Příspěvky a jiné formy úhrady  

Tábor může částečně nebo úplně zaplatit váš zaměstnavatel. Informujte se, zda není u vás 
možné využít některý ze zaměstnaneckých fondů.  

 
Co se bude dít po přihlášení dítěte na tábor?  

Nejpozději 7 dnů před táborem rozesíláme přihlášeným e-mailem podrobné informace k 
programu a zajištění tábora. Zároveň jsme k dispozici na e-mailu nebo nám můžete zavolat, 
pokud si s něčím nebudete vědět rady.  

 
Kontakty:  

Vendula Kodetová, vedoucí studia, M: +420 602 463 664, E: kodetova@studiocitadela.cz 

E: info@studiocitadela.cz, FB, Twitter: studiocitadela 
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