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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – V CIRKUSE 

 
Termín: pondělí 13. července – pátek 17. července 2020 

Doporučený věk: od 7 let, po absolvování 1. třídy ZŠ 

Každý den začátek programu v budově Regionálního muzea Litomyšl od 8:00 hod., konec programu 

v 16:00 hod. tamtéž. 

 

Co nás čeká? V tomto týdnu zažijeme několik netradičních aktivit, jako například si vyzkoušíme, jak 
lidé žili, když neměli trvalé zázemí na jednom místě, jak se chodí na chůdách a další zajímavé 
cirkusové kousky. Inspirovat se budeme výstavou v muzeu, kde využijeme i cirkusovou hernu. 
Samozřejmě program doplní spousta her, tvoření, vyrábění, drobnějších výletů a zábavy. 
 
Přihlašování na tábor je letos nově pouze přes elektronický informační systém, který včetně 
návodu najdete na webových stránkách svc.litomysl.cz.  
 
Cena: 1400 Kč   
/obědy, pitný režim, vstupné, materiál na tvoření a vyrábění, odměny/ 

- platbu je nutno provést do 15. května 
 

Způsob úhrady: 
• převodem na č. účtu: 211390619/0600            
          variabilní symbol: bude vygenerován z elektronické přihlášky, informaci dostanete na e-mail 
     zpráva pro příjemce: jméno dítěte 
• v hotovosti v SVČ  (v pondělí nebo čtvrtek 12 – 16h) 

 

V případě, že na úhradu tábora budete čerpat příspěvek FKSP vašeho zaměstnavatele nebo 
zdravotní pojišťovny, vystavíme vám fakturu nebo doklad o zaplacení. 
 

Co budeme potřebovat: pohodlné oblečení do budovy, ale i na ven dle počasí. dopolední a 
odpolední svačinu, kopii kartičky zdrav. pojišťovny, Prohlášení zákonných zástupců - ke stažení na 
svc.litomysl.cz, v části tábory.  
Vyplněné Prohlášení zák. zástupců a kopii kartičky ZP přinesou děti první den tábora. 
 

Stravování: rodiče zajistí každý den dopolední a odpolední svačinu, kterou si dítě donese sebou 

každý den v batohu. Organizátor zajistí obědy a pitný režim v průběhu dne. 

 

Hlavní vedoucí tábora: Tereza Dostálová, e-mail: dostalova@ddm.litomysl.cz,mobil:731 349 747  

 

Tábor je organizován ve spolupráci s Regionálním muzeem Litomyšl /Renata Kmošková/. 
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