
•   Ubytování dle věku účastníků (zděné budovy, chatky a stany) 
•   Strava 5 - 6x denně, celodenní pitný režim 
•   Autobusová doprava 
•   Základní úrazové pojištění 
•   Pedagogický a zdravotní dozor
•   Dobrodružný a poutavý celotáborový program zpestřený nevšedními soutěžemi
•   Odměny, památeční glejt s fotografií 
•   Vystoupení zajímavých hostů 
•   Gurmánské párty (křupková, popcornová, koblížková co děti ještě nezažily)
•   Bohatý raut, Švédské stoly
•   Závěrečný ohňostroj
A další vychytávky! (diskotéky se světelnou show, karneval, jarmark, sportovní  
turnaje v tradičních i netradičních disciplínách, diskomaraton a mnoho dalšího) 

Garantovaná: Bílina, Most, Plzeň, Praha, Teplice, Ústí nad Labem, Žatec
Negarantovaná: Beroun, Česká Lípa, Děčín, Karlovy Vary, Nový Bor, Rokycany
Z těchto míst budeme vyjíždět už při počtu 15 přihlášených táborníků!
(Aktuální čísla najdete na našich stránkách)

Online formulář, přihláška poštou nebo emailem - možností je několik, tak 
neváhejte! Čím dříve se u nás přihlásíte, tím větší máte šanci zapojit se do našich 
internetových soutěží! A co hlavně, nepřijdete o své místo!

Na tábory můžete získat příspěvek z FKSP zeptejte se zaměstnavatele! 

Máte jakékoliv otázky? Rádi Vám je zodpovíme!

HAUL tým:  602 699 771, 775 77 22 23  

Email: haul@haul.cz

Webové stránky www.haul.cz

30 LET TRADICE DĚTSKÉ REKREACE

1. 7. - 13. 7. 2023

7777 Kč
Rekreační středisko Máj, Plasy na Plzeňsku

Děti ve věku 5 - 18 letPRO KOHO

KDY

KDE

CENA

NÁSTUPNÍ 
MÍSTA

JAK NA TO

DĚTSKÝ TÁBOR PLASY



30 le
t t

ra
dice

Divadelní

Moderní dívka

Baby klub

Taneční

Výtvarný
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Fotografický

Zálesácký

Pěvecký

Sportovní

dětské rekreace

se zajímavými výukovými celky
DĚTSKÉ TÁBORY

•	 Ubytování dle věku účastníků (budova, chatky a stany) 
•	 Strava 5 - 6x denně, celodenní pitný režim
•	 Autobusová doprava
•	 Pedagogický a zdravotní dozor
•	 Základní úrazové pojištění
•	 Výuka tematického celku a super celotáborový program
•	 Odměny do soutěží
•	 Památeční glejt s fotografií
•	 Vystoupení zajímavých hostů
•	 Bohatý raut
•	 Závěrečný ohňostroj 
… a spousta dalších vychytávek! (diskotéky se světelnou show,  
karneval, jarmark, gurmánské párty, sportovní turnaje v tradičních 
 i netradičních disciplínách, diskomaraton a mnoho dalšího)

Baby club / Bořek Údržbář / Cizí jazyky / Deskové hry / Divadlo a zpěv / 
Fotografování / Moderní dívka / Moderní tanec / Sebeobrana / Sport / 
Výtvarná činnost / Záchranář / Zálesák / Zumba / Čtenářský klub

Garantovaná: Bílina, Most, Plzeň, Praha, Teplice, Ústí nad Labem, Žatec
Negarantovaná: Beroun, Česká Lípa, Děčín, Karlovy Vary, Nový Bor, Rokycany. 
Z těchto míst budeme vyjíždět už při počtu 15 přihlášených táborníků! 
(Aktuální čísla najdete na našich stránkách)

Online formulář, přihláška poštou nebo emailem - možností je několik, tak 
neváhejte! Čím dříve se u nás přihlásíte, tím větší máte šanci zapojit se do našich 
internetových soutěží! A co hlavně, nepřijdete o své místo!

13.7. - 23.7.2023
Rekreační středisko Máj, Plasy na Plzeňsku
6666 Kč

Děti ve věku 5 - 18 letPRO KOHO

KDY

KDE

CENA

VÝUKOVÉ
CELKY

NÁSTUPNÍ 
MÍSTA

Máte jakékoliv otázky? Rádi Vám je zodpovíme!

HAUL tým:  602 699 771, 775 77 22 23  

Email: haul@haul.cz

Webové stránky www.haul.cz


