
      JIPE    Jazyková a taneční agentura   ( +420 602 884 842 
 

JIŘÍ ŘEBÍČEK, Nuselská 30, 140 00 Praha 4,  ( 602 884 842 
si Vám a Vašim dětem dovoluje jako majitel firmy s třiadvacetiletou tradicí a zároveň hlavní vedoucí nabídnout 

LETNÍ TÁBOR 2019 – KRKONOŠE 
 

BENECKO – HOTEL KRAKONOŠ  8. 7. – 19. 7. 2019 (12 dní) 
Toto místo jsme navštívili již v deseti minulých letech a rádi se sem opět vracíme. 

 

„MALÝ PRINC“ 
 

Nabízíme možnost získání slev. Podrobnější informace viz níže.  
Tábor je určen dětem od 1. do 9. třídy ZŠ, popřípadě i odrostlejším účastníkům táborů JIPE, kteří si stále 
ještě chtějí hrát. 
Přemýšleli jste již o tom, jak prožít letní prázdniny? Nevíte ještě, co dělat v červenci? Máme pro vás řešení – 
pojeďte s námi!  
Náš tábor leží na kraji obce Benecko v Krkonoších.  
Ubytování je zajištěno ve dvoupatrovém hotelu ve 2- až 6-lůžkových prostorných světlých pokojích. Většina 
pokojů má i vlastní sociální zařízení. Některé pokoje mají pouze umyvadlo se studenou i teplou vodou a sociální 
zařízení na patře. Součástí objektu jsou rovněž společenské místnosti a místnost na tancování.  Součástí areálu je i 
bazén. Tábor se nachází blízko lesa a přímo u hotelu je také dostatek rozlehlých luk vhodných na různé hry. Při 
výběru místa pro náš tábor jsme kladli důraz na prostorné a příjemné ubytování spojené s krásnou přírodou, 
s dostatkem prostoru na různé hry v bezprostřední blízkosti objektu.  
Pro děti na obou bězích bude připraven bohatý program. Po celou dobu je bude provázet celotáborová hra.  
Samozřejmě nebude chybět ani spousta dalších her a soutěží, diskotéky, táboráky, karneval, volba Miss, 
noční bojovka, táborová pouť a mnoho dalších překvapení. 
Děti se také budou moci sportovně vyžít, vyvrcholením bude táborová olympiáda. Čekají je i výlety do malebné 
okolní přírody. Večer se pak budou hrát starší, oblíbené i nové, moderní hry pro zábavu i poučení. 
Vaše děti po Brdech, Šumavě, Jeseníkách, Jizerských horách a Orlických horách opět zveme do jedné 
z nejkrásnějších oblastí naší republiky. Rádi bychom zdůraznili, že na tábory jezdí sehraná parta vedoucích, kteří 
se znají z dřívějších akcí a někteří učí v kurzech angličtiny nebo tance pořádaných naší firmou během školního 
roku. Jejich řady již rozšiřují i plnoletí a osvědčení odrostlí účastníci táborů JIPE. Vedoucích na našich akcích je 
vždy více než dost.  Z těchto důvodů je v našich silách se Vašim dětem po celou dobu tábora naplno věnovat. 
Můžeme Vám zaručit, že na našich táborech Vaše děti nepoznají nudu. Fotky, na kterých se budete moci 
podívat, jak se vašim dětem daří, budou průběžně zveřejňovány na našem FACEBOOKU. 
V rámci dopoledního programu jsou přichystány různé kratší hry, sport a kurzy moderního tance. 
V případě dostatečného počtu zájemců budou i kurzy angličtiny. Děti jsou dopoledne rozděleny do kroužků 
dle svých schopností a znalostí. Odpoledne jsou rozděleny do věkově smíšených oddílů. 
Cena táborů je 5890,-. V ceně je zahrnuto ubytování, strava 5 až 6x denně, pitný režim, doprava, výuka 
angličtiny a tance, materiál používaný v kroužcích, drobné odměny pro děti.   
Vzhledem k tomu, že kapacita objektu je omezena, žádáme Vás, abyste zasílali vyplněné přihlášky co 
nejdříve. Pokud možno do 7 dnů od obdržení tohoto letáku. Dítě/děti můžete také přihlásit přes naše 
webové stránky. Bezprostředně po obdržení přihlášky Vám zašleme bližší informace. Všechny dotazy rádi 
zodpovíme na tel. čísle +420 602 884 842 
Informace k letnímu táboru včetně přihlášky najdete také na níže uvedené webové adrese. Na této adrese si také 
můžete prohlédnout fotografie objektu a obrázky z dřívějších táborů.  

www.taboryjipe.cz 
"---------------------------------------------------------------- 

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ PRÁZDNINY 
 
JMÉNO A PŘÍJMENÍ ................................................... DATUM NAROZENÍ......................................... 
ADRESA.........................................................................TELEFON........................E- MAIL.................... 
ZÚČASTNILO SE DÍTĚ NĚKTERÉHO Z NAŠICH TÁBORŮ? ANO NE*  
NAVŠTĚVUJE NÁŠ JAZYKOVÝ KURZ?     ANO     NE*          TERMÍN....................... 
ŠKOLA A TŘÍDA....................................................................PODPIS RODIČŮ...................................... 
*Nehodící se škrtněte.   


