
REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ ARA - Malá Skála - ČESKÝ RÁJ 

TÁBORY 2016 

      

19. SEZÓNA TÁBORŮ ARA 
 

Malá Skála je perlou Českého ráje. V blízkosti se nachází zřícenina hradu Vranova, hrad a koupaliště na Frýdštejně, 

skalní města a řeka Jizera. Ubytování ve čtyřlůžkových chatkách, vícelůžkovém pokoji a ve dvoulůžkových stanech 

s postelemi a podlážkou po celé šíři stanu. Děti potřebují vlastní spacák. V táboře  jsou splachovací záchody, umývárna 

a sprchy s teplou vodou. V samostatné budově je kuchyň a jídelna. Dále je k dispozici  hřiště na míčové hry, stoly na 

stolní tenis a ohniště. Program táborů se zaměřuje na tradiční táborové činnosti, běžné i netradiční sporty a prvky 

prožitkové pedagogiky. Děti se mohou zúčastnit dobrovolně i lehkého raftingu  pod vedením instruktorů s licencí. 

Tábory jsou vhodné nejlépe pro děti školou povinné (od 6 let  po 1. třídě ZŠ až po absolventy 9. třídy). Výjimky 

doporučujeme konzultovat telefonicky. MÍSTO tábora je zvoleno s důrazem na nebezpečí povodní a leží na kopci. 
 

TERMÍNY 
 

PROGRAMY CTH na motivy:  (celotáborové tematicky zaměřené hry)  

1.) 1.7.-11.7. 

2.) 11.7.-21.7. 

3.) 21.7.-31.7. 

cena od 3699,- 

 

Z DENÍKU MIMONĚ  
Pomozte nám napsat táborový příběh Mimoňů.   

 Kevin, Stuart a Bob  Vám vzkazují: „ Banana a Belou na táboře“. 

4.) 31.7.-10.8. 

cena od 3699,- 

 

 

HOBIT A POKLAD         
Vydejte se s HOBITY pro poklad draka Šmaka.     

5.) 10.8.-20.8. 

cena od 3699,- 

  AJ  + 800,- 

  VV + 500,- 

  HV + 300,- 

 

 

 

HOBIT A POKLAD         
Tábor s dopoledním výběrovým programem 

- s AJ  (angličtina 24 lekcí)   - s HV (kytara, flétna, zpěv, klávesy…) 

- s VV činnostmi      - sportovní a táborové hry (BEZ PŘÍPLATKU) 
 

V CENĚ OD: - základní program, ubytování ve stanu, strava, doprava a  tričko 

                      - ubytování  s příplatkem:  chatka + 400,-,  pokoj + 300,- 

                        - výběrová varianta táborů s příplatky (lektoři, pomůcky, vybavení) 

V CENĚ OD, JSOU JIŽ ZAPOČÍTÁNY SLEVY:            (viz. ceník na www.ara-agentura.cz)   

ČASOVÁ                  PŘIHLÁŠKA ZASLANÁ DO 29.2. 2016       

                                  PŘIHLÁŠKA ZASLANÁ  POZDĚJI CENA OD +100,-    

VĚRNOSTNÍ           100,-   pro každého, kdo už byl na táboře ARA 

SOUROZENECKÁ 100,-   každý sourozenec (stejný TERMÍN tábora  2016 není podmínkou)  
 

 

INFO, REZERVACE: 604 255 699,  603 54 72 72,  iveta@ara-agentura.cz 
 

PŘIHLÁŠKY:  OTOČ nebo na 

www.ara-agentura.cz 

http://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  
 

Termín ( i více):    1.       2.       3.       4.       5.(BEZ)       5.AJ(+800,-)       5.VV(+500,-)       5. HV(+300,-)          
  

 žádám  o ubytování v chatce (příplatek 400,- Kč) nebo pokoji  (příplatek 300,- Kč) ano      -      ne 
 

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

SOUROZENECKÁ SLEVA 100,- Kč  – pro každého ze sourozenců    
 

ano      -      ne 

DÍTĚ - příjmení: jméno: rodné číslo: velikost trička: 
 

 
   

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:   Změna druhu dopravy  na tábory vyhrazena, podle počtu dětí !!!  

AUTOBUS: z Liberce, Hodkovic nad Mohelkou,  Jablonce nad Nisou a  Železného Brodu    

VLAK: z Hradce Králové, Hořic, Ostroměře, Jičína, Prahy, Mladé Boleslavi, Mnichova Hradiště a Turnova,  

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/

