pojed
s námi
na tábor!

AHOOJ
!!!

Vodáck

kdy?

31. 7. - 14. 8. 2021

je to tu
fakticky
bezva!!

LIPNO 2021

ý Putovní Tábor

V krásné přírodě na Šumavě, daleko od civilizace,
tábor je na slunné pasece v lese, 100m od břehů Lipna.

kde?
Černá
v Pošumaví

Bližná

tady!
Dolní Vltavice

Milná
Kovářov

15 dní bez elektřiny a internetu,
co me ceká?
ubytování ve stanech s podlážkou a postelí,
vaření na ohni pod dohledem vedoucích,
hry a soutěže na vodě a v lese, večery u táboráku,
sjezd Vltavy na raftech z Vyššího Brodu do Českého Krumlova,
návštěva letního kina v Černé v Pošumaví,
prima kamarádi a plno srandy

muzu jet?
Frymburk

Je ti mezi 9 – 16 roky a umíš plavat?
Tak neváhej a pojeď!

za kolik?

5 500 Kč.
Sleva pro sourozence – dva zaplatí 10 000 Kč a tři 13 000 Kč!

s kým?

Pořadatelem je spolek VPT AQIS (Studánková 395, Praha 4).
Jsme parta zkušených vedoucích, na lipenský tábor jezdíme už
mnoho let. Všichni jsme sem dříve jezdili i jako děti a rok, co rok se
rádi vracíme. Těší se na Tebe Jaňula, Hančí, Zuzka, Mája, Vítek,
Markéta, Dáda, Vašek, Milan, Simbo, Bootch, Kalmán…!

Pro přihlášení dětí: Václav Straka VPT AQIS
Studánková 395
149 00 Praha 4
tel: 602 327 993
fax: 272 942 722
vaclav.straka@tmvss.cz

Pro další informace a fotky z minulých let: www.taborlipno.cz / taborlipno@seznam.cz
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