
 

VPT AQIS, z.s. 

Studánková 395 

149 00 Praha 4 
 

 

 
 

Ahoj vodačky a vodáci! 
 

Zveme Vás na prima tábor v krásné šumavské přírodě. 

Vodácký tábor pro všechny příznivce vody a přírody se koná od soboty do soboty  
 

27.7. - 10. 8. 2019 
 

Tábořiště leží 100 m od vodní hladiny Lipna na slunné lesní pasece poblíž Dolní Vltavice, kam se 

zatím výdobytky civilizace nedostaly, což je pro náš stanový tábor moc fajn. 

 

Jako každoročně připravujeme vodácký výcvik pro začátečníky i již ostřílenější vodáky, sjezd části 

Vltavy, spoustu zajímavých her a výletů, sportovní soutěže, návštěvu letního kina, večery 

u táboráku a samozřejmě zase novou zajímavou a neopakovatelnou celotáborovou hru. 

 

Jestli jsi byl na našem táboře už minulý rok a líbilo se ti s námi, pozvi i své kamarádky nebo 

kamarády, určitě se jim tam bude líbit stejně jako Tobě. 

 

Za 15 kalendářních dnů plných zážitků s partou bezva kamarádů  

zaplatíš 5.000 Kč. 
Sourozenci mají dokonce slevu / osobu, takže pobyt pro 2 stojí 9.500 Kč a za 3 se platí 13.000 Kč. 

 

O náš tábor je velký zájem, tak neváhej a pošli svou závaznou přihlášku nejlépe do konce května 

(ale čím dříve tím lépe, počet míst je omezen), ať víme, na které známé tváře či nové příznivce se 

můžeme těšit. 

 

Poplatek za tábor je třeba uhradit do 15.6.2019. Bankovní spojení a další doklady týkající se 

odjezdu a pobytu na táboře zašleme obratem po obdržení Tvé přihlášky. 

Potvrzení od lékaře = kopie posudku o zdravotní způsobilosti dítěte - je opět povinné, lze je dodat 

buď s přihláškou, nebo nejpozději u autobusu při odjezdu na tábor! 

 

Pokud se chceš Ty, tvoji kamarádi či rodiče na něco zeptat nebo získat další podrobnosti, 

můžeš použít níže uvedená spojení nebo se podívat na naše internetové stránky 

www.taborlipno.cz, 

kde najdeš kromě informací o táboře i fotogalerii z předešlých let. 

 

Za Lipenskou partu vodáků AHOJ 

 

Vašek 

 

Václav Straka 

VPT AQIS. 

Studánková 395 

149 00 Praha 4 

tel.: 602 327 993 

fax: 272 942 722 

e-mail: vaclav.straka@tmvss.cz 

  

e-mail: taborlipno@seznam.cz  
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