
20. SEZÓNA TÁBORŮ ARA 
 

PODZIMNÍ TÁBOR 
 

S BBEM  
Na motivy příběhů se SPONGBOBEM  

 

 
 

TERMÍN:   26.10. - 29.10. 2017 (4 dny) 
 

MÍSTO:     Malá Skála – REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ  ARA 
 

 

  Děti jsou ubytovány v chatkách a pokojích  s přímotopy a vybavených lůžkovinami. 

Program se zaměřuje na tradiční táborové činnosti, běžné i netradiční sporty a prvky 

prožitkové pedagogiky. Tábor je vhodný nejlépe pro děti školou povinné (od 6 let po 1. 

třídě ZŠ až po absolventy 9. třídy). Výjimky doporučujeme konzultovat telefonicky.  

Cena:  1599,-         
                    Cena zahrnuje: dopravu, ubytování a stravování 
 

SLEVY : VĚRNOSTNÍ 100,- Kč- pro každého kdo už někdy byl na táboře ARA 

                        SOUROZENECKÁ  100,- Kč  -  každý sourozenec    

INFO: tel.: 604 255 699, e-mail: iveta@ara-agentura.cz 
PŘIHLÁŠKY VYPLŇTE NA WWW (nebo viz. 2. str.) : 

www.ara-agentura.cz 

mailto:iveta@ara-agentura.cz
http://www.ara-agentura.cz/


     ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA   (vyplňte hůlkovým písmem !!!  a zakroužkujte) 

                   POŠTOVNÍ ADRESA: Aleš Ressler, Nerudova1492, Turnov 511 01  

VĚRNOSTNÍ  SLEVA 100,- Kč - DÍTĚ již bylo na táboře ARA  ano      -      ne 
 

SOUROZENECKÁ SLEVA 100,- Kč  – pro každého ze sourozenců    
 

ano      -      ne 

DÍTĚ - jméno a příjmení: rodné číslo:   
 

 
   

adresa ulice:  č.p.: místo: PSČ: 
 

 

   

RODIČE  (zákonní zástupci dítěte) – pro snadnější komunikaci  vyplňte klidně i více telefonů a e-mailů 

jméno a příjmení: telefon: e-mail: 
1. 

 
  

2. 

 

  

 
 

UBYTOVÁNÍ  A ODDÍL - pokud Vaše dítě chce být ubytováno nebo zařazeno do oddílu s  nějakým 

kamarádem, napište to prosím sem. V případě, že to bude možné, pokusíme se Vám vyhovět !!!   

Chci bydlet s  (jména a příjmení): 
 

Chci být v oddíle s (jména a příjmení): 
 
 

DOPRAVA  (dodavatelsky):    - VLAKEM :    z Liberce, Rychnova u Jablonce nad Nisou, Hodkovic 

nad Mohelkou a Turnova,  Hradce Králové, Hořic, Ostroměře, Jičína, Prahy, Mladé Boleslavi a 

Mnichova Hradiště  příp. dalších míst na trase dle domluvy        

                 - VLASTNÍ : v případě vlastní dopravy napište do dané kolonky „vlastní“ 
 

místo odjezdu (viz. doprava): 

 

místo příjezdu (viz. doprava): 

Dávám výslovně souhlas s tím, aby ARA-AGENTURA s.r.o., ARA TÁBORY s.r.o. a Aleš Ressler jako 

provozovatel akcí pro děti, zpracovávali,  v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,  osobní údaje uvedené 

v této přihlášce. Provozovatel může používat tyto údaje pouze v rozsahu nutném pro svoji činnost. 

Souhlas uděluji na dobu neurčitou, přičemž odvolání tohoto souhlasu mohu učinit kdykoli písemnou 

formou, kdy provozovatel je povinen údaje do jednoho roku vyřadit z evidence a zlikvidovat. Zároveň 

souhlasím s  podmínkami účasti na akci, pořizováním fotografií  z akce a jejich použitím na propagaci 

dalších akcí, programem akce a storno poplatky akcí, jejichž plné znění je na www.ara-agentura.cz.  Svým 

podpisem potvrzuji platnost údajů uvedených na závazné přihlášce, která je brána jako smlouva mezi  

ARA TÁBORY s.r.o. a zákonnými zástupci dítěte a akceptuji konečnou cenu za tábor, dle ceníku na 

www.ara-agentura.cz. 
V                                                         dne:           Podpis(-y) zákonných zástupců dítěte: 
 
 

SKUPINOVÉ POBYTY V RZ ARA: (BONUS- PEDAGOGICKÝ DOPROVOD                                                              

             VŠE ZDARMA, OSTATNÍ NA  10 OSOB/ 1 OSOBA VŠE ZDARMA ) 

 PRO ŠKOLY:  - ŠKOLNÍ VÝLETY, ŠKOLY V PŘÍRODĚ 

 KURZY A SOUSTŘEDĚNÍ    

 PRO SKUPINY RODIČŮ S DĚTMI – VÍKENDY                   

 

PŮJČOVNA RAFTŮ:  (BONUS-FOTO Z RAFTŮ ZDARMA PO DOMLUVĚ) 

 PRO JEDNOTLIVCE, RODINY    

 PRO SKUPINY S INSTRUKTOREM (akreditace MŠMT) 
 

INFO, REZERVACE: 

603 54 72 72,  ales@ara-agentura.cz 

www.ara-agentura.cz 

http://www.ara-agentura.cz/
http://www.ara-agentura.cz/
mailto:iveta@ara-agentura.cz
http://www.ara-agentura.cz/

